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EARLY MORNINGS AND LATE NIGHTS – A (RE)COURSE AT AND ABOUT 

MAKINGS AND MAKERS 
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Prof. Phd., „Constantin Brâncuși” University of Târgu-Jiu 
 

 
Abstract:"The Histories" from the murmur of realityThe author lived in a small town called - how you would 

expect - Târgu-Jiu. This is because Târgu-Jiu has embedded in his heart an Infinite Column which was also 

referred to as Axis Mundi, Centrum Mundi (at least Vasile Lovinescu and Mircea Eliade have demonstrated 
this clearly and precisely). 

One day - he had no idea yet - a Lesson went looking for Him. Meanwhile Some Scientists have developed a 

postmodern analogy between author and teacher, between text and lesson, respectively between readers and 
students. 

The text had, however, been denounced that it delimited itself from context, which was not exactly right, as in 

the murmur of reality there are millions of "histories". Reality itself had been seen as intertextual, a set of 

contextually read signs. Reading this text produces another text that is again interpretable. From a 
postmodern perspective, the meaning does not originate in the production of the text (by the author), but in 

its reception by the reader.  

But such a reader must not fall into the trap of epistemic egalitarianism that is obviously false. Nor should 
he be deceived that between emotion and reason there would have produced a serious "disagreement." 

Nothing can be imagined by the mind unless one has lived it first.The city where the author lived had a 

fabulous night life, after of course the day was consumed by bureaucratic institutions, by asphyxiating 
offices, by undesirable schools, by the few communistoceusist-type factories that had survived the industrial 

disaster in Romania in the period following the 1990 up until the 2000. 

 

Keywords: transformation, involuntary expression, distiller, lesson, author. 

 

 

1. Cunoaşterea de noapte 

Dar şi Târgu-Jiul are o ciudată viaţă de noapte. Trăind-o pe cont/ şi în nume/ propriu, m-am 

brusc dumirit de ce, ieri-alaltăieri, s-au desfiinţat, în „scumpa noastră patrie‖ (care face vârsta de 

100 de ani de când e aparent unită, întrucât azi e de fapt dezunită – n.m.) şi alte biblioteci. 

Să fie lectura (de relectură nici că mai poate fi vorba – n.m.) o preocupare depăşită, 

nespecifică, postmodernităţii şi globalizării? Să nu mai reprezinte ea nimic social şi economic? Să fi 

devenit cartea un plusprodus inutil din punct de vedere pedagogic? Şi, mai ales, transpedagogic? 

Ce naiba se întâmplă în patrie? Ziarele care se tipăresc au cedat agresiunii futilităţilor 

macabre. Răsfoiesc un jurnal în două-trei secunde şi rareori nu-l arunc la tomberon.  

Cum vă relatam, deci şi Târgu-Jiul are o stranie viaţă de noapte. De la elevi de liceu până la 

aşa-zişii „oameni de afaceri‖, se strâng în baruri şi cârciumi unde zăbovesc năuci şi extatici până 

spre zorii zilei de luni, când, nu-i aşa, să nu uităm cei care au serviciu trebuie să meargă la muncă, 

proaspeţi şi refăcuţi fizic şi chiar metafizic. 

Acest furnicar de noapte e dantesc. E furibund, e dezlănţuit, e drăcesc. Sute de tineri se 

bâţâie delirant (să fie adepţi ai străvechiului zeu Dionisos din eseul „Naşterea tragediei‖ al lui 

Friedrich Nietzsche?) pe ritmurile demente ale unor muzici chicioase, asurzitoare, zguduitoare ale 

unor corpuri încă fragede, încă adolescente, încă nedefinitivate biopsihic. 

Îi e caracteristică epocii postmoderne educaţia cu modele. Dar ultimele modele ale 

României contemporane îmbătrânesc (ba unele o mai şi mierlesc – n.m.) fără să-şi fi desăvârşit rolul 

cu care ar fi putut fi însărcinaţi, dacă nişte copii, adolescenţi, tineri, ar fi apelat la calităţile lor 

transpersonale/ transtemporale. 
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Aşa că bibliotecile se scot din uz, regimul integrat (holist) e fantomatic, epoca 

transdisciplinarităţii în mediul învăţământului primar, gimnazial, liceal, universitar, postuniversitar, 

doctoral etc. nici n-a început şi nici c-o să-nceapă vreodată devreme ce vârfurile tinerimii pleacă la 

studii la Paris, Londra, Roma, Bruxelles, Strasbourg ş.a.m.d. 

În general şi în particular, întregul sistem de învăţământ românesc e destabilizat axiologic. 

Repet: nu oferă modele vii. Nu numai că nu le oferă, dar nici nu le caută, cu o „duşmănie‖ pe care 

ţi-e imposibil s-o înţelegi. Am apelat, în ultimele-mi experienţe şi evenimente, create ad-hoc, 

îndrăznind a folosi un limbaj cât de cât… cultural. Ei, aş, mi s-a imputat că ridicasem ştacheta prea 

sus, că pierdusem publicul audiovizual pe drum ş.c.l. Eu fusesem cel „penibil‖ ci nu el, publicul, 

căruia trebuie să i te adresezi pe limba lui primitivă, stâlcită, sfertodoctă, necesară sieşi… ad 

infinitum? 

Orizontul de aşteptare al şcolarului, elevului, studentului poate fi transgresat, penetrat, scos 

dintr-un impas gnoseologic aberant de ceva timp încoace? În care nişte găşti de „derbedei‖ fac pe 

„politicienii‖. Nici măcar „politicianişti‖ nu-s pentru că nu seamănă cu cei descrişi de Rădulescu-

Motru într-una din „cărticelele‖ sale interbelice fabuloase, de un criticism perfect motivat. 

(Rădulescu-Motru, 2003, 8) 

Prima concluzie: Din punct de vedere pedagogic şi intelectual, România nu numai că nu are 

o sută de ani, nici măcar nu s-a născut, e undeva în burta viitorului şi în inseminatorul futurologic 

încă nu s-a zămislit vreo norocoasă sămânţă, adusă de vânt de prin lumea civilizată şi deja 

consolidată cultural. 

A doua concluzie (ce-o să vi se pară stupefiantă– n.m.) ţine de iluzionismul nostru 

autoînchipuit c-ar fi fost ceva de noi prin Europa. Profesorul meu de la Universitatea din Craiova  în 

anii 1974-1984 şi din perioada doctoratului (1998 - 2002) Eugen Negrici are al naibii de multă 

dreptate şi o afurisită multă doză de adevăr în tomul său de excepţie: „Iluziile literaturii române‖. 

Dar hai să citez şi un paragraf dintr-un tratat al Deliei Marga, din dorinţa ca argumentarea de 

faţă să-şi aibă acele accente irefutabil obiective, aparţinând opului negrician tocmai indicat: „Or a te 

împotrivi inerţiei sentimentale, care face să prospere atâtea opere prăfuite, a refuza să mai cedezi 

bunăvoinţei de a decreta drept excelente produsele mediocrităţii, seculare, înseamnă a submina 

însuşi conceptul de artă şi, nu mai puţin, a bloca funcţionarea instituţiilor ei‖. (Marga, 2003, 273-

279). Oare aşa vor, chiar, sta lucrurile? 

 

2. „Duş rece” 

Printre aceste instituţii, curată nenorocire, se numără antologiile, istoriile literaturii, 

manualele, caietele de lucru etc. Căci manualele şi antologiile de limbă şi literatură (de la clasele I-

VIII) sunt simulacre ale normalităţii, întrucât perpetuează, sadice, energii pierdute, mituri idolatre 

dar false, situări greşite / erori generalizate (ca de pildă definiţia sunetului din manualul de clasa a 

III-a pe semestrul întâi: „Sunetul este partea cea mai mică a limbii care se rosteşte‖. Iată definiţia 

corectă: „Sunetele sunt vibraţii ale aerului, cu caracter periodic sau aperiodic, a căror sursă (coarde 

vocale) se află în laringe. Vibraţiile periodice sunt specifice vocalelor, cele aperiodice consoanelor. 

Rezultatul vibraţiilor este o undă sonoră‖ ş.a.m.d. Altă definiţie: Sunetul: „unitate fonică şi 

receptată în procesul de comunicare‖ şi „obiect de investigaţie a foneticii‖ (Bidu-Vrănceanu et 

comp., 2001, 519-520)). Totodată aceste aşa-zise manuale promovează prejudecăţi literare, obsesii, 

deficienţe de elaborare, superstiţii, viziuni eronate ale istoriilor literare, slăbiciuni, neputinţe şi 

nevolnicii ale spiritului critic, complexe critice defazate, tabuuri naţionale a căror persistenţă  şi în 

climatul public, de după 1989, nu poate fi explicată decât prin prezenţa încă iradiantă – de fapt 

mereu şi enervant iradiantă – a unor mituri şi metamituri. 

Prin urmare Eugen Negrici le demască fie ca toxine fie ca stimulenţi specifici, fie ca impuls 

protector, fie ca sentiment difuz al primejdiei. Denunţă: pioşenia globală/ postura (cu impostura 

aferentă) statornic admirativă/ tabuizarea patrimoniului literar, mentalitatea (retrogradă şi 

păguboasă – n.m.) că literatura română ar fi un bun naţional fragil/ cultul clasicilor şi al 

capodoperelor aplicat preferenţial şi în haită (vezi cazul lunediştilor lui Nicolae Manolescu – n.m.) 
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şi păgubos. Apoi acuză ca total negative şi nefolositoare credinţa în perenitate şi stabilitate, mistica 

definitivului, rezistenţa la tentativa revizuirii, reprimarea atitudinilor critice şi a iniţiativelor de 

primenire a canonului. 

Ca atare peste tot în cultură, spiritualitate, artă, istorie, literatură, cultele religioase dai de 

„eroi civilizatori‖, „călăuze‖, „legiuitori‖, „părinţi întemeietori‖, „oameni providenţiali‖, „directori 

de conştiinţă‖, „personalităţi determinate‖, „genii colosale, vaste, uriaşe, covârşitoare‖, „prinţi 

geniali‖, „purtători de torţe‖, „făclii naţionale‖, „stăpâni de clan şi protectori‖. 

Eugen Negrici îşi continuă aerul de neînfricat conchistador – pus pe surparea iluziilor 

literaturii române – analizând interogativ „larii recuperaţi‖, zeificarea celor cu anevoie readuşi în 

cetate, sentimentul vacuităţii şi al frustrării, mimarea normalităţii prin triada – deja obositoare – 

«continuitate, procesualitate, organicitate», ignorarea obstinată a disfuncţiilor şi a evoluţiilor atipice, 

a proporţiilor acţiunii disturbative a factorilor extrinseci, presiunea furibundă a ideologiilor în 

precomunism. 

E rândul miturilor respectabilităţii paseiste, demonizării duşmanilor (acum realizez cât de 

rău sună urâtele versuri din imnul „Deşteaptă-te, române!‖, defetiste, instigatoare la ură, şi moarte, 

şi la sinucidere: „Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soartă,/ La care să se-nchine şi cruzii tăi 

duşmani!‖), râvnei, sincronizării cu orice preţ, falselor paralelisme, şi ale desprinderii lirismului de 

zgura anecdotei, ale retoricii, ca să fie luate în răspăr. Şi nici sugerarea bogăţiei, înmulţirea 

artificială a curentelor, şcolilor, direcţiilor, conceptelor şi atitudinilor literare nu poate fi agreată fără 

obiecţii. Consecinţa: de unde atâta barochism, onirism, balcanism, feminism, legitimizare a 

Tribului, protocronism, sincronism, postmodernism? Cu o unică excepţie: transmodernismul. 

După un asemenea „duş rece‖, după o asemenea demontare de pe soclurile lor de marmură a 

atâtor atitudini de sorginte mitică şi mistică, cred că e vremea categorică a unor drastice procese de 

desacralizare şi demitizare (Negrici, 2018, in integrum) 

Ca atare, sunt încă explicabile eşecurile manualelor de a III-a şi de-a IV-a, de-a V-a şi de-a 

VI-a, dar până când? Suntem, deocamdată, într-o cădere liberă, lunecăm vertiginos într-o prăpastie 

fără fund, refuzăm a ne apropria adevărurile aşa cum sunt ele, cu bune cu rele? A le disemina şi a le 

corecta printr-o restructurare violentă, a devenit imperios necesar! 

 

3. „Golurile” şi Imaginaţia 

Aşadar Lecţia plecase în căutarea unui Autor – ca Santiago întru aflarea comorii sale din vis, 

dar mereu cu o carte în desagi, căci, ca toată lumea, învăţase să citească la şcoală (Coelho, 2006, 

19). Dar, la un moment dat, din carte tânărul cioban se informă că dimineaţa este a poeţilor. 

Deocamdată nu începuse să-şi înfrupte sufletul din povestea respectivă, căci îşi adusese aminte de 

cronicari. 

Ajunsă în faţa Marii Biblioteci a Academiei, Lecţia dădu peste G. Călinescu, preocupat să-şi 

depună în ea, la rându-i, rodul muncii, un „Compendiu‖ adică „mica Istorie a literaturii române‖. Ea 

Lecţia, îl luă, finuţ, peste picior: „Maestre, textele tale îmi par eliptice‖. Răspunsul maestrului – 

poate precum cel „spiritual în tradiţia răsăriteană‖ (Scrima, 2000, 165-188), poate precum 

„Înţeleptul‖ lui Dimitrie Cantemir, cel din disputa cu lumea (Cantemir, 1990, 202-372) – fu prompt: 

„Oh, Lecţie, fiecare «cititor» să-şi facă treaba şi să umple golurile în funcţie de propria-şi 

imaginaţie‖. 

Cugetând la răspunsul Maestrului (el însuşi autor-profesor, text-lecţie şi cititor-elev perpetuu 

– n.m.), nu pot decât să accept că, desigur, o istorie, o carte, o operă, un roman pot fi rescrise cu 

fiecare lectură, ca fenotext, ca genotext etc. 

Realitatea însăşi nu-i nimic altceva decât un asemenea text, un set de semne citite 

contextual. Ca atare letopiseţul este Textul, corespondentul scris al vieţii în întregul ei. Letopiseţul 

este izomorf în raport cu realitatea: înregistrarea anuală a evenimentelor permite construirea unui 

text infinit, care se amplifică permanent pe axa timpului. Transformarea cronicii în roman e 

inevitabilă, de pildă, la Ion Neculce, a cărui cronică e romanescă şi ale cărui „legende‖ sunt 
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nuvelistice ori pot furniza material pentru un roman, iar Mihail Sadoveanu a şi realizat acest lucru 

cu maximă strălucire artistică şi creatoare (Ţvircun, 2007, 139), producătoare. 

I.M. Lotman se referă undeva la transformarea vieţii în text dar şi la construcţia letopiseţului 

care-i realizată pe o altă schemă: viaţă – text – memorie. În acest sens, tocmai letopiseţele şi 

semnele memoriale funcţional apropiate de ele, memoria evenimentelor au putut să îndeplinească 

pentru o colectivitate funcţia de semn al existenţei. 

Asimilarea lumii prin transformarea ei într-un text, culturalizarea ei permit două abordări 

opuse: 

1. Lumea este un text 

2. Lumea nu este un text. 

În prima abordare, textul reprezintă un mesaj semantizat, iar asimilarea culturală a lumii de 

către om constă în studierea limbajului ei, în decodarea acestui text şi traducerea lui într-un limbaj 

accesibil omului. Această traducere (în greaca veche hermeneuein) este echivalentă cu interpretarea, 

însă în cazul cronicarilor „capacitatea de a povesti altfel evenimentele fondatoare ale istoriei noastre 

naţionale iese întărită din schimbul de memorii culturale‖ (Ricoeur, 2005, 154). 

 

4. Sinteze originale 

În acest context, I.M. Lotman menţionează imaginea naturii în calitate de carte, precum şi 

cea a elucidării enigmelor naturii prin citire în textele Evului Mediu şi în cele ale barocului 

european; şi chiar ale barocului românesc, dacă Edgar Papu şi Mircea Muthu pot fi creditaţi cu ale 

lor contribuţii, de altfel impresionante. 

De pildă Edgar Papu crede că Miron Costin se află atins de tragicul profetic şi apocaliptic şi 

are în Viaţa lumii, ca şi în Letopiseţ, primele viziuni escatologice din literatura română. Izolarea din 

text a unui sfârşit bine delimitat a coincis în epocă cu o modelare cauzală. Textul – ca şi viaţa însăşi 

– are un început şi un sfârşit şi ca atare o melancolie sumbră se instituie în operă în contrast totuşi 

cu motivul „grădinii‖, tot de sorginte barocă. 

Şi opera lui Dosoftei (un protocronist după Papu – n.m.) făureşte o sinteză originală dintr-un 

fenomen străin, în speţă barocul, şi spiritul poeziei populare. Citez un distih de-o neîntrecută 

armonie muzicală: „Peste luciu de genune/ trec corăbii cu minune‖, în care Dosoftei are, la scară 

cosmică, viziunea alunecării line a corăbiilor – suflete pe luciul perfid al genunilor lumii. Se 

observă imediat că barocul disperat al agoniei lui Miron Costin se trezeşte înlocuit printr-un baroc 

mai calm al morţii lui Dosoftei (Papu, 1977, 287-299). Căci şi Iisus Hristos a trebuit mai întâi să 

moară ca să aibă acces la veşnicie. 

În fine, aici intervine din nou I.M. Lotman ca să ne spună că lumea nu este un text, că ea nu 

are un sens, dar că, totuşi, prin transformarea unui non-text într-un text, a unui peisaj extracultural 

într-unul cultural, semnele sociale sunt reimplementate prin cea de-a doua funcţie, de către 

arheolog, istoric, cercetător, scriitor, hermeneut, semiolog ori poetician/ naratolog. 

I.M. Lotman stabileşte patru tipuri de cod al culturii întemeiate pe antinomia dintre cuvânt şi 

text şi construite sub forma înlocuirii lor succesive: 

– tipul semantic (simbolic/imaginar), 

– tipul sintactic (practicist), 

– tipul asemantic şi asintactic (iluminist), 

– tipul semantico-sintactic (istorismul şi dialectica). 

Problema învăţării culturii se va rezolva prin două modalităţi: prin învăţarea limbii materne 

şi prin învăţarea unei limbi la o vârstă fragedă: copilul memorează multiple utilizări şi în temeiul lor 

învaţă să creeze independent texte: apoi când în conştiinţa celui care învaţă sunt introduse reguli 

bine definite, în baza cărora el poate crea în mod independent texte. Să adăugăm că, deşi în primul 

caz în conştiinţa celui ce învaţă sunt introduse texte, ele cresc de facto în rang, jucând rolul unor 

metatexte, adică al unor reguli-model. 

Metoda de învăţare nu este determinată de structura limbii, ci de structura conştiinţei 

receptoare. Conflictul dintre cultură şi automodelul ei poate să se adâncească prin faptul că atât 
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textul culturii cât şi automodelul respectiv pot să se construiască drept unul şi acelaşi tip (ca „texte-

utilizări‖ sau „texte-gramatici‖) sau după tipuri diferite. Cultura română din secolul al XVIII-lea a 

constituit un exemplu de asemenea conflict. 

Automodelele culturii române fie tindeau spre o cât mai deplină corespondenţă cu cultura 

realmente existentă fie se deosebeau de practica culturii cu menirea s-o modifice. Unitatea dintre 

cultură şi modelul ei capătă în cazul respectiv un caracter de stare ideală, de scop al unor eforturi 

conştiente. Tocmai astfel ni se înfăţişează, de pildă, fie modelul paşoptist fie modelul junimist cu 

Mihail Kogălniceanu şi Titu Maiorescu pe post de promotori de metamodele, oneşti, 

autoresponsabili. 

 

5. Graţie expresivităţii (in)voluntare 

În scenariul „managerial‖ de faţă, acuz, în deplină cunoştinţă de cauză: 

– deprofesionalizarea profesorilor, obligaţi să renunţe la entuziasm şi creativitate; 

– diferenţierea învăţării în favoarea rutinei şi a limitărilor exterioare, cerute de promovarea 

examenelor; 

– transformarea şcolii într-o manufactură care trebui să obţină un produs şcolar: absolventul; 

– suspectarea unui student „ciudat‖ care nu intră în tipare, care ar necesita un „tratament 

aparte‖, de parcă ar prezenta o problemă de calitate; 

– aşa-zisul drept al copilului la indiferenţa de a nu participa la propriul proces de formare 

(Stan, 2004, 25-31). 

Ah, veţi fi crezând că aş fi uitat de tema acestei prelegeri. O, nici vorbă, deoarece – vorba lui 

G. Călinescu – „Cartea formează pentru mine o realitate transcendentală, iar biografiile le-am scos 

din cărţi şi din documente, nu din experienţa directă‖. 

Prefaţa lui G. Călinescu la „Compendiu‖ e de un umor nebun, devreme ce-l asigură pe E. 

Lovinescu de seninătatea şi abstragerea sa faţă de dânsul (şi de al său curriculum vitae), nu fără a-l 

lua subtil la întors. Citez: „Pentru mine, omul Lovinescu e o imagine simpatică a unei vârste mai 

tinere, însă îndepărtate, ireală, pierdută în negurile amintirii‖ (vezi şi Lovinescu, 1973, vol. 1 + vol. 

2). 

Agreez şi-mi asum din concepţia lui G. Călinescu următoarele aspecte: 

1. Autenticul literat îşi face din subiectivitate o obiectivitate. 

2. Criticul e subiectiv, dar nu arestat în subiectul lui, ci în relaţie continuă cu alte subiecte, şi 

tocmai această contemporanitate a reacţiunii în felurite subiecte constituie obiectivitatea criticii, 

adică nearbitrarietatea ei. 

3. Lupta în stradă şi şederea în turnul de fildeş sunt momente succesive şi obligatorii, 

nicidecum antinomice. Creatorul stă, ziua, ca om, în ţipetele cetăţii, la soare, iar noaptea se suie în 

turn sub lună. Ziua priveşte lumea în contingenţa ei, noaptea în absolut. Momentul prim e necesar, 

închiderea în turn, aceea reprezintă faza artistică. Astfel artistul este alternativ pătimaş şi rece, om şi 

luceafăr, truditor şi zeu. 

Dar în eseostudiul de faţă Lecţia îşi caută Autorul preferat. Desigur el e oriunde în literatura 

românească, de la Antim Ivireanu până la Ioan Slavici. G. Călinescu caută a ne asigura că „planurile 

se separă‖ (Călinescu, 11, 1963). Citez, iar, un pasaj antologic al lui George Călinescu, desigur cu 

zâmbetul de rigoare pe buze, ca să nu-mi pierd echilibrul raţionalist: „Ca critic, mă îmbrac în haine 

somptuoase cum făcea Machiavel când intra în odaia lui de lucru, şi socotindu-l pe scriitorul 

antipatic decedat sub raportul vieţii, mă delectez numai cu opera lui, ca şi când ar fi anonimă. De 

aceea nu sunt accesibile în profesia critică unele excese. Un mare scriitor, chiar vinovat sunt raport 

civic, rămâne mereu mare scriitor.‖ (Călinescu, 1963, 12). Vasile Alecsandri, Dimitrie 

Bolintineanu, Mihai Eminescu, Liviu Rebreanu sunt oricum şi oricând scriitori formidabili, căci arta 

rămâne o expresie a libertăţii, prin definiţie, căci ea nu acceptă limitele istoriei. „Ea ne învaţă a privi 

lucrurile în sus, ca pe nişte fenomenalităţi, în perspectiva uriaşă a morţii‖ – ne este tot alături G. 

Călinescu. Căci „arta garantează cea mai nobilă dintre libertăţi: libertatea de a fi, o oră pe zi, singuri 

şi inactuali‖ (Călinescu, 1963, 12). 
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Însă, aşa inactuali, graţie expresivităţii involuntare, operele „epocii vechi‖ (Călinescu, 1963, 

13), ale „clasicilor‖ întârziaţi, cum îi botează G. Călinescu (Văcăreştii, Milu, Aaron, Barac, 

Ţichindeal, Budai-Deleanu, Golescu, Conachi, Asachi), ale romanticilor (Cârlova, Heliade 

Rădulescu, Alexandrescu, Hrisoverghi, Rosetti), ale mesianicilor pozitivi (Kogălniceanu, Bălcescu, 

Russo), ale întâilor umorişti (Negruzzi, Pann), pot dobândi prin interpretare, într-o experienţă 

subiectivă, virtuţi creatoare. „E mai interesant pentru noi un text care devine literatură şi mai 

impresionantă în lupta ei cu inerţia nesemnificativului interpretarea însăşi ca imaginaţie semantică 

în act, încorporându-şi, cu fiecare experienţă, o valoare morală inalienabilă‖ (Negrici, 1977, 14), 

afirmă şi Eugen Negrici. 

În consecinţă, daţi-mi voie să reacreditez (o)poziţia (meta)critică a lui Eugen Negrici: se 

poate obţine un maximum de semnificaţii tocmai prin integrarea sensibilităţii interpretului prezent 

în proces (însoţit de întreaga lui experienţă acumulată, ca şi de conştiinţa istoriei care acţionează 

chiar fără voia noastră), în jocul de stimuli al textului; cu forma lui interioară, cu aspectul său de 

creaţie conform unor intenţii formative. 

Astfel atâtor estetici – printre care cea pragmatistă ori cea somatică (Shusterman, 2004, in 

integrum), îi adăugăm şi această estetică semantică, din perspectiva căreia cartea trebuie luată drept 

o chemare la comunicarea simpatetică neîntreruptă cu literatura şi o invitaţie la interpretarea 

cutezătoare, avidă de descoperiri; graţie semiozei deschise, câmpului de posibilităţi libere ale 

operei. 

 

6. Întâlnirea din răscruci 

„Prinţişor bătut de vânt/ vin‘ la fata să-ţi descânt/ că de unde vii matale/ e pustie şi e jale.‖/ 

„Vântul ce mă-ntruna bate/ mi-e şi sfetnic, mi-e şi frate,/ glasul lui, şoptit în taină,/ mi-e şi suflet, 

mi-e şi haină.‖/ „Prinţişor bătut de ploi,/ vin‘ la mine să te-nmoi/ într-o baie numai spume/ să nu fii 

singur pe lume.‖/ „M-a scăldat maica de mic/ într-un fel de alambic/ ca să-mi crească sinele/ în roi 

ca albinele.‖/ „Prinţişor furat de nori,/ vin‘ la muma uneori,/ să-ţi citesc semnele-n palmă,/ într-a 

vieţii mare calmă…‖/ „Ah, copilul care-am fost,/ mi-am luat cerul adăpost;/ şi sub bolta-i de azur/ 

învăţat-am grai mai pur.‖/ „Prinţişor menit de muze,/ vin‘ la baba, de-s ursuze,/ să le-nvăţ să te 

inspire,/ printre harfe, printre lire.‖/ „Ce spui, vrăjitoareo,tu?/ Ia-ţi arginţii şi te du!/ Muzele mi-s 

florile/ şi privighetorile.‖/ „Prinţişor cu plete lungi,/ să, destinul, ţi-l ajungi,/ vin‘ la ursitoarea ta,/ 

să-ţi ghicesc şi dragostea.‖/ „Ei, de data asta vorba,/ ţi-o retez, mi-e plină tolba/ de săgeţi, cu vârf 

subţire,/ să le trimit în peţire./ O, ţigancă, lasă-mi mie,/ să-mi aleg singur soţie,/ dreptul, după cum 

mi-e dorul,/ călătorul, visătorul.‖ 

 

7. Graiul mai pur 

Poemul „Întâlnirea din răscruci‖ reactivează limbajul magic şi incantaţiile orfice. E un text-

dialog „vinovat‖ de intertextualitate. Are un mesaj manifest şi încă unul: pe cel latent, care aşteaptă 

a fi descoperit de cititorul „poietic‖. Sigur că de la Rimbaud încoace, poetul e un alchimist, un 

vizionar. Îi revine sacra misiune de-a învăţa – eventual de-a recrea – graiul mai pur, mai nonarbitrar 

semiozic. Iar călătoria prinţişorului e desigur una iniţiatică, autopoieinică dinspre real înspre 

imaginar şi în imaginal/ potenţial. 

 

 

 

8. Un metabasm al Maestrului cu Alambic 

În vremuri vechi şi-ntortocheate,/ trăia-ntr-o vajnică Cetate…/ Într-un eon ce-avea în cer/ 

oglinda unui dom stingher/ pe-o stâncă lâng-o mare-n spume…/ În epocă,-şi primise Nume/ şi fiul 

unui împărat/ dintr-un Cuvânt Adevărat./ Ţinuturile-l înconjoară/ cu tainele de-odinioară./ Iar el, 

copil şi ucenic/ Maestrului cu Alambic,/ mi ţi-l tot trage de surtuc/ pe Dascăl: „Una… şi mă 

duc…‖./ Adică Domnu‘-Nvăţător/ îi spune zilnic lui Proctñr/ o singură poveste… Atât…/ ţinându-i 

veşnic de urât…/ Dar Textul însuşi labirint e./ Şi-n el şi Suflet e, şi Minte./ Care-mpreúnă pot să 
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stea,/ în nişte ochi de peruzea,/ cum ai lui Narcis ori Orfeu./ „Maestre – micul derbedeu/ i se-

adresează lui Eneu –/ deci eu sunt tu, şi tu eşti eu.‖/ Se dumirise, zău, vă jur,/ Proctñr că-n sunetul 

cel pur/ al lacrimii ce cade-n apă/ o-ntreagă lume poa‘ să-ncapă. 

X   X   X 

Iar LECŢIA ce stă să-nceapă/ orice şcolar o s-o priceapă./ Numai să-l ştie pe-autor…/ Dar 

preafrumosul prinţişor/ intră într-o bibliotecă,/ egipţiană ori aztecă,/ şi scormonind cu-adânc temei/ 

descoperi, uimit, ehei,/ ba chiar căzut în contemplare,/ povestea făr-asemănare. 

X   X   X 

A fost odată… s-au n-a fost/ nicicând?!... un fel de avanpost/ al Marilor Cunoaşteri, unde/ 

doar Cărturarii pot pătrunde –/ de cavalerii lui Arthur/ înconjuraţi – să dea contur/ Cetăţii despre 

care-ntruna/ grăiesc şi Soarele şi Luna,/ cum că ar fi a -‘Nţelepciunii/ Supreme/ ce/ afirmă unii/ alţii 

de-ndată vor să nege)./ Dar Prinţişorul – se-nţelege –/ tot răsfoia cărţi după cărţi,/ împresurat din 

patru părţi,/ de personaje foarte stranii…/ După decenii de strădanii/ avu-ntr-o clipă suspendată/ 

Metapovestea ce îndată/ îl proiectă într-un halou:/ el însuşi cel mai brav EROU/ al unor întâmplări 

cu haz/ în pururi ziua ce de az‘. 

X   X   X 

Ah, Lecţia ce-o am în gând/ pe Auctor l-a fost aflând/ sporind corola de minuni/ de vinerea 

până-nspre luni./ „La masa ta de brad din munţi/ la cine oare te încrunţi?‖/ „Flăcăule, în Ficţiune/ nu 

te lăsa furat de rune/ – şi nici de litere, te-ndemn –/ căci toate-s una: semn din semn;/ iar arbitrariul 

lor, vezi bine,/ mai că ne-ar face de ruşine/ de nu l-am motiva estetic/ c-un stil iconoclast-eretic,/ de 

n-am, discursu‘-n rime, pune…/ Deci Lecţia-i o rugăciune,/ un imn, poem, o elegie,/ metaforă, 

metonimie…/ Iar când devine Scriitură/ e-ntru ceva, e-o viitură/ de arhetipuri şi simboluri. 

  X   X   X 

Într-ale camerei noi boluri,/ au înflorit bujorii, crinii;/ Prinţul, de-acum, ca toţi străinii…/ pe-

albastră luntrea-i, între linii,/ se leagănă întraripat/ spre-un alt de loc, ce i-a fost dat,/ de zei precum 

o celebrare/ cu sufletu-n peregrinare/ pe sub strălimpede văzduh:/ albastrul cel de tragic duh.  

 

9. Scriitura ca o avalanşă 

Metabasmul de faţă extrage din uitare, aducându-le într-un metatext-maşină a timpului, 

personaje „mult iubite‖, de pildă Fiul-de-Împărat, ori Maestrul-cu-Alambic drept Dascăl. Auctorul e 

sporitor de înţelesuri, creator de metalumi şi transrealuri pur ficţionale ori virtuale. Pentru el, 

scriitura e-o viitură/ avalanşă de arhetipuri şi simboluri. 

Personajele sunt măşti texistenţiale, trăiesc ceea ce învaţă, într-o poveste fără asemănare, 

care n-a fost încă tradusă din Limbajul originar în celălalt accesibil fie el tranzitiv, reflexiv, 

autoreferenţial. 

 

10. Eugen Simion şi „Dimineaţa poeţilor” 

Aflând Lecţia că există un Au(c)tor care a scris despre „Dimineaţa poeţilor‖, s-a grăbit să-l 

cunoască… Miracol ori magie (albă+neagră), l-a localizat în „perioada eonică‖ (Blaga, 1983, 300-

304) (a cărei tendinţă este de a depăşi orice orizont), de prefacere verticală în adânc şi în înalt; o 

prefacere sub unghi intelectual/ spiritual, deplasată de la intelectul enstatic spre cel ecstatic; şi ea 

caracteristică «noului eon» transreligios, transdisciplinar, transumanist şi transcultural. (Nicolescu, 

1999, 48-170). 

Era magistrul Eugen Simion cel care se declarase adept al lui Jean-Pierre Richard tematistul 

(Richard, 1980) dar şi al lui Roland Barthes (cel din „Fragments d‘un discours amoureux‖), căruia îi 

audiase la Paris un seminar cu public şi care nu-l chiar dăduse pe spate. 

Postura mea acum e de meta- şi trans-narator, vă daţi seama! Eugen Simion îl auzise pe 

Roland Barthes la Hautes Etudes. De la criticul acesta cu imaginaţie bogată, revendicat de 

structuralişti, semioticieni, semantioragmahermeneuţi, Eugen Simion înţelesese că nu se poate face 

critică fără fantezie şi inteligenţă creatoare. De asemenea că un text critic e un exerciţiu superior de 

gândire speculativă dar şi de încercare a plăcerii recitirii. Analiza pe text se transformă, din 
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decodare, în „şedinţă de ocultism‖ şi de axiologizare creatoare a limbajului critic (Simion, 1977, 

131). 

„Dimineaţa poeţilor‖ e, categoric, o capodoperă a repovestirii poeziei de la început a 

literaturii române, după o relectură pendulând între două planuri: substanţial şi formal; pe de o parte 

este reliefat (descris, întrucât Eugen Simion e un critic impresionist şi descriptiv – n.m.) universul 

literar şi totodată cel al atitudinii care-l constituie; şi pe de altă parte procesul acumulării 

procedeelor retorice. Maniera ambiţionează să împace tematismul cu structuralismul, pe Bachelard 

cu Richard, pozitivismul istoriei clasice cu empirismul călinescian şi descripţionismul obiectiv cu 

subiectivitatea relativă inevitabil, căci vădeşte un anumit parti-pris filosofic, al cititorului de azi. 

Dar şi identitatea cu diferenţa (vezi Derrida, 1998), năzuind a trasa „o hartă plauzibilă, însă 

originală, a poeziei noastre din secolul al XIX-lea, cu ochiul sigur al călătorului neobosit prin 

peisajele ei interioare‖ (Manolescu, 2008, 1218). Capitolul „Spitalul amorului‖ ar cuprinde o 

„semiologie a erosului‖ (Simion, 1980, 424), o artă de a scrie triadic: ca un dascăl, ca un povestitor, 

ca un creator popular. 

Astfel că, deja pusă la punct cu „informateria‖, Lecţia îl întreabă pe paradoxalul critic 

neomodernist: „Cum citim poezia veche, ce ne (mai) spune ea astăzi?‖. Acesta-i răspunde cu o 

surprinzătoare promptitudine: „Sub semnul unei lecturi noi,  o lectură liberă, lentă, avizată, al cărei 

rost constă în descoperirea unei retorici specifice, a unui peisaj liric, a unui stil de a fi în raport cu 

lucrurile din afară. Lectura critică (polisemică, pluralistă) urmăreşte ceea ce se cheamă demers liric: 

un mod propriu de apropriere de obiective, de asumare a universului materiei, o atitudine 

inconfundabilă în procesul de creaţie‖. 

Dar Lecţia simţind nevoia de lămuriri suplimentare formulează încă o întrebare: „Aceşti 

poeţi de ocazie aveau o conştiinţă a scrisului? Iar dacă avut-au cum s-a manifestat ea?‖ Deloc şocat, 

Eugen Simion a replicat ferm dar cu un calm olimpian: „La anul 1845, scrisul devine o profesiune 

„obştească‖, iar scriitorul îşi asumă statutul de întemeietor al poeziei române. Această afirmaţie 

trece peste amendamentele lui Eugen Negrici (cele din „Iluziile literaturii române‖ – n.m.). De la 

Ienăchiţă Văcărescu la Vasile Alecsandri, toţi cei care scriu versuri au, într-un chip sau altul, 

conştiinţa că, pentru a întemeia poezia română, trebuie să inventeze un limbaj poetic, iar, ca să 

inventeze un limbaj, trebuie să scrie o gramatică şi o retorică românească. Şi mai am ceva de 

adăugat‖. 

Lecţia (care nu se plictisise încă – n.m.) se arată bucuroasă de ofertă şi devine atentă, 

concentrându-se vădit interesată de expunerea ce se derula, iată, cumva… labirintic: „Despre 

naşterea conştiinţei lirice care-i coincidentă cu naşterea conştiinţei erotice. Erosul revelează fiinţa, 

conştiinţa fiinţei individuale antrenează dorinţa de expresie. A comunica devine inevitabil a scrie. 

Iar scrierea poetică semnează actul de naştere al unei naţiuni. Deschiderea poeziei angajează o 

retorică (o reţea de teme, figuri) şi o modificare a imaginarului poetic. Scrisul ca atare automat 

implică un proiect spiritual, implică o stare a sensibilităţii‖. 

În fine, Lecţia îşi săgetează şi ultima întrebare: „Ce alianţe din lumea de afară caută spiritul 

poetic, care sunt punctele lui de referinţă şi de sprijin?‖ Receptiv, ba chiar cu faţa radiind a 

fericire… kairotică, Eugen Simion se lansează într-o aducere în discuţie a noţiunilor de spaţiu liric, 

peisaj, spaţiu securizant, de reverie recuperatoare, consonantă, euforică: „Poetul este, în această 

epocă de începuturi, un profet, un meseriaş, un geniu şi un scriitor, un făcător, un izvoditor dar şi un 

învăţător care ca oglindă refractă învăţul dobândit umanităţii româneşti inaugurale/ inaugurante a 

«noului EON». Scrisul este un învăţ deci dar şi o a doua natură, iar scriptorul: un om învăţat şi un 

om folositor.  

O caracteristică a poeziei de început este complexitatea, ambiguitatea discursurilor ei. 

Spiritul întemeietor caută în ele în cele din urmă o perspectivă stabilizatoare, convoacă în halou 

mitologia, istoria, natura pentru a pacifica elementele rebele ale imaginaţiei. Primii noştri poeţi, 

dragă Lecţie, sunt poeţi ai matinalului, trăiesc şi scriu într-o dimineaţă a spiritului: cu nelinişte, cu 

orgoliu, cu un irepresibil sentiment că totul trebuie început, întemeiat, desăvârşit în cel mai scurt 

timp. Ca romantici ei iubesc înserarea şi îşi dau întâlnire la miezul nopţii în mijlocul unei naturi 
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pline de semne premonitorii, însă spiritul lor păstrează în toate situaţiile prospeţimea şi fervoarea 

matinală. Spaima şi orgoliul, neliniştea şi îndrăzneala, specifice spiritului întemeietor, merg mereu 

împreună, într-o competiţie virilă, loială. Din această competiţie se naşte, în nişte vremuri rele, 

poezia română.‖ 

Cât priveşte lecţia inaugurală a Catedrei de Semiologie literară de la Collège de France 

ţinută de Roland Barthes, eu, Autorul acestui (re)curs la/ şi despre/ întemeiere şi întemeietori, 

precizez că a fost rostită la 7 ianuarie 1977, şi că a avut un succes total (Barthes, 1987, 344-364) şi 

mondial (adică universal). 
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Abstract: In the language of Maramureş, so in the northern end of the Romanian area, we had a series of 

archaisms of Latin origin, archaisms that were actually fossilized Latinos and preserved intact in the deep 
layers of the language, many of which are found in the text Vulgate. Where do these words come from? Have 

they been taken from the language of the Holy Book, which drops daily in the unknowing book's ears? Or 

are they coming from other, secular and accidental sources? We have selected here only a few such 
archaisms, performed in Maramures by the elderly people three to four decades ago, words that are also 

found in the Sacred Vulgata Biblie, as it was translated from Greek into Latin by the Holy Jerome, at the end 

of the sec. the fourth after Christ. 
 

Keywords: Latinism, Maramuresh, archaisme, Sacred Vulgate Bible 

 

 

 Considerații preliminare 

 Cu privire la apariția creștinismului la români, în planul ipotezelor cred că putem accepta, 

fără prea mari rezerve, următoarele principii stabilite de mai multă vreme de către istoricii Bisericii: 

(1) Poporul român s-a creștinat în primele veacuri, primind mai întâi revelația divină în limba latină 

zisă Vulgata, transmisă prin păturile de jos ale societății, soldați, negustori, sclavi sau funcționari ai 

administrației imperiale; (2) Limba slavonă a devenit limbă de cult la românii nord-dunăreni mult 

mai târziu, în chip fortuit, după așezarea unor populații slave la sud de Dunăre și închegarea unor 

organizări politice și militare („țarate‖) ale acestora, populații slave care au primit mai târziu religia 

creștină (în secolele IX – X). În acest interval de aproximativ șapte veacuri, dintre secolele III – X, 

protoromânii (sau vlahii, cum mai erau numiți), au avut o limbă de origine latină și a fortiori o 

formă de viață religioasă creștină bazată pe aceasta; (3) Românii au avut o continuitate de viețuire 

pe teritoriul vechii Dacii până în nordul provinciei, la izvoarele Tisei, în Maramureș. Pentru primul 

mileniu de după Christos în care, după cum spun unii istorici, documentele scrise tac, avem altfel de 

documente care vorbesc, avem documentele vii ale limbii vorbite, o limbă cu un substrat evident 

latin. De notat că, din punct de vedere cantitativ, avem mai multe acoperiri în arhaismele limbii 

române de azi din limba latină vulgară, în care a fost tradusă Biblia inițial, decât din limba latină 

literară.  

 Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere faptul că, în afară de tăblița votivă de la Biertan 

(județul Sbiu) din secolul al IV-lea d. H., inscripționată în limba latină cu celebra: ego zenovivs 

votvm posvi, noi avem și o serie de arhaisme (și totdată regionalisme) maramureșene de origine 

latină, deci din extremitatea nordică a arealului românesc, arhaisme care sunt de fapt latinisme 

fosilizate și păstrate intacte în straturile profunde ale limbii, multe dintre acestea regăsindu-se ca 

atare în textul Vulgatei. De unde ne vin aceste cuvinte? Au fost preluate din limba Cărții sfinte, care 

a picurat zilnic în urechea omului neștiutor de carte? Sau provin din alte surse, de natură laică și 

accidentală? Noi am selectat aici doar câteva astfel de arhaisme, performate în Maramureș de către 

oamenii în vârstă până în urmă cu trei-patru decenii, cuvinte care se află și în Biblia Sacra Vulgata, 

așa cum a fost Cartea tradusă din greacă în latină de către Sf. Ieronim, pe la sfârșitul sec. al IV-lea 

după Christos. 

 

Termenii:   
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 Aierlea – altundeva; a merge în alt loc, a fi în altă parte. A grăi aierlea – a grăi în altă lature, 

a vorbi fără sens, a buigui, a aiura, a delira. În latină: alius Ŕ altul; aliunde – din altă parte. Iar în 

limba-soră franceză îl avem pe ailleurs exact cu același sens. În Evanghelia după Ioan: „Adevărat, 

adevărat zic vouă: cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altundeva, acela este fur și tâlhar‖ 

(X, 1). În Biblia Sacra Vulgata: „Amen amen dico vobis qui non intrat per ostium in ovile ovium 

sed ascendit aliunde ille fur este et latro‖.   

   A dehonosta – a dezonora, a prejudicia onoarea, cinstea cuiva; a calomnia (arhaism 

performat până în urmă cu câteva decenii pe cursul superior al Văii Izei). În latină: honestas Ŕ 

onoare, cinste, bun nume, iar termenul negat, opusul: dehonesto Ŕ însemnând dimpotrivă a 

dezonora, a înjosi. Normal, termenul de onoare nu era curent în graiul vechi țărănesc, dar se găsește 

în Noul Testament, Sf. Apostol Pavel folosindu-l de mai multe ori în Epistolele sale (de ex. Rom. 

IX, 21; II Timotei, II, 20). În Epistola către Romani, Apostolul Pavel scrie: „Sau nu are olarul 

putere peste lutul lui, ca din aceeași frământătură să facă un vas de cinste, iar altul de necinste?‖ 

(Rom., IX, 21).  În Biblia Sacra Vulgata: „An non habet potestatem figulus luti ex eadem massa 

facere aliud quidem vas in honorem aliud vero in contumeliam?‖.  

 A (se) sodomni – (de la Sodoma): a (se) nimici, a (se) distruge, a dispărea fără urmă și fără 

urmași, a omorî, a se sinucide („Eu femeie nu i-oi si / Mai bine m-oi sodomni‖), nimicire, distrugere 

totală. Sodoma Ŕ numele unei binecunoscute cetăți biblice, conotând depravarea și inversiunea 

sexuală, pedepsită de către divinitate cu distrugerea totală. În Vechiul Testament: „Atunci Domnul a 

făcut să plouă peste Sodoma și Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer / și a nimicit cetățile 

acestea și toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce odrăslea din pământ‖ (Fac., XIX, 24-

25). În Biblia Sacra Vulgata: „Igitur Dominus pluit super Sodomam et Gomorram sulphur et ignem 

a Domino de caelo / et subvertit civitates has et omnem circa regionem universos habitatores 

urbium et cuncta terrae virentia‖.       

 Blem – a merge, la imperativ (de exemplu: „Noa, amu blem acasă!‖. Sau: „Frunză verde de 

arin / Blem la crâșmă să bem zin‖ etc.). În latină: ambulare Ŕ a umbla. În Evanghelia după Ioan (V, 

8), Iisus Christos zice slăbănogului de la scăldătoarea Betesda:  „Ridică-te, ia-ți patul tău și 

umblă!‖ (In., V, 8). În Biblia Sacra Vulgata: „Surge, tolle grabattum et ambula!‖.   

 Bucin – instrument muzical de suflat de mari dimensiuni, folosit de către păcurari la stână; 

trâmbită. În latină: bucina Ŕ trompetă, goarnă, trâmbiță. Când au început să apară autocamioanele și 

automobilele în Maramureș, oamenii bătrâni nu ziceau despre acestea că au claxonat, ci că „au 

bucinat‖. Pe Valea Izei, la hotarul dintre Săliște și Săcel, spre sud, se află un deal înalt despădurit, 

de pe care există o foarte bună vizibilitate de-a lugul văii până departe și unde se poate improviza 

un bun post de observație, iar acest deal se numește „Gruiul Bucinilor‖. Se vede treaba că de acolo 

se dădea alarma în vreme de primejdie sau de venire a altor neamuri asupra noastră. În Vechiul 

Testament, acolo unde este descris asediul Ierihonului, se spune: „Șapte preoți să poarte înaintea 

chivotului șapte trâmbițe din corn de berbec‖ ( Iosua, VI, 4). În Biblia Sacra Vulgata: „Septimo 

autem die sacerdotes tollant septem bucinas quarum usus est in iobeleo et praecedant arcam 

foederis‖.   

 Cot, plural Coți – unitate de măsură pentru lungime, aproximativ 65 cm. În latină: cubitus Ŕ 

cot. Se măsura trecând o frânghie din mijlocul palmei pe la îndărătul cotului și înapoi în palmă, în 

lungul osului principal al antebrațului, numit în cărțile de anatomie cubitus. În Evanghelia după 

Luca este scris: „Și cine dintre voi, purtându-și de grijă, poate să adauge staturii sale un cot?‖ (Lc., 

XII, 25). În Biblia Sacra Vulgata: „qui autem vestrum cogitando potest adicere ad staturam suam 

cubitum unum‖?.   

 Frămbdie – sfoară mai groasă de lână colorată, de regulă terminată cu mici ciucuri, cu care 

femeile își legau pânzătură sau zadia pe talie. În latină: fimbria – ciucure. Iisus Christos, atunci când 

descrie comportamentul fariseilor, spune: „Toate faptele lor le fac ca să fie priviți de către oameni, 

căci își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de pe poale‖ (Mt., XXIII, 5). În Biblia Sacra 

Vulgata: „Omnia vero opera sua faciunt ut videantur ab hominibus dilatant enim phylacteria sua et 

magnificant fimbrias‖.  
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 Fugău – fugar, pribeag, om care fuge de stăpânire și se ascunde în pădure. Și a zis Cain 

către Dumnezeu: „Rătăcitor voi fi eu și fugar pe pământ‖ (Fac. IV, 14). În Biblia Sacra Vulgata: 

„Ego vagus et profugus in terra‖.  

 Iască – Ciupercă parazită care crește pe trunchiul copacilor, văcălie. În vechime era folosită 

ca aliment și medicament. În stare uscată, era folosită la aprinderea focului, iasca se aprindea de la 

scânteile ce săreau la lovirea unei bucăți de cremene cu un amnar de oțel. În latină: esca Ŕ hrană, 

momeală pentru vânat. Încă din primul capitol al Cărții Facerii, Dumnezeu le-a zis primilor oameni 

de pe pământ: „Iată, vă dau toată iarba ce face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce 

are rod cu sămânță în el. Acestea vor fi hrana voastră‖ (Fac. I, 29). În Biblia Sacra Vulgata: „Ecce 

dedit vobis omnem herbam adferentem semen super terram et universa ligna quae habent in semet 

ipsis sementem generis sui sint vobis in escam‖.  

 Jămânări – frați gemeni, termen folosit nu doar pentru oameni, ci și pentru vitele casei, 

pentru iezii și mieii gemeni etc. În latină: geminus Ŕ gemeni. Cu privire la copii: „Și i-a venit 

Rebecăi vremea să nască și iată erau în pântecele ei doi gemeni‖ (Fac., XXV, 24). În Biblia Sacra 

Vulgata:  „Iam tempus pariendi venerat et ecce gemini in utero repperti sunt‖.   

 Lăut – Spălat, curat. În duminici și la sărbătorile mari, omul era lăut (spălat pe tot corpul) și 

cu hainele schimbate. În latină: lavatum, lautum: - spălat. Este un fapt notoriu că evreii practicau 

spălatul pe mâini, din motive simultan igenice și rituale. Evanghelia după Marcu ne spune: „fariseii 

și toți iudeii, dacă nu își spală mâinile nu mănâncă‖  (Mc., VII, 3).  În Biblia Sacra Vulgata: 

„Pharisaei enim et omnes Iuidaei nisi crebro lavent non manducant‖. 

 Mas – a rămâne de mas peste noapte, a fi găzduit pentru o noapte undeva. De unde: 

masalău – locul unde dorm vitele pentru o vreme mai scurtă, staul. În latină: manere Ŕ a rămâne; 

mansio Ŕ oprire; iar mansit Ŕ a rămâne pentru mai multă vreme. În Vechiul Testament ni se spune 

ce a făcut Lot în Sodoma, atunci când au venit îngerii. Anume i-a rugat să rămână de mas la el peste 

noapte: „Stapânii mei, abateți-vă pe la casa slugii voastre ca să rămâneți aici peste noapte‖ (Fac., 

XIX, 2).  În Biblia Sacra Vulgata: „Domini, declinate in domum pueri vestri et manete ibi‖.  Iar 

după ce Lot a fost scos din Sodoma, „A ieșit Lot din Țoar și s-a așezat în munte și a locuit într-o 

peșteră, împreună cu cele două fete ale sale‖ (Fac., XIX, 30). În Biblia Sacra Vulgata: 

„Ascenditque Lot de Segor et mansit in monte duae quoque filiae eius cum eo et mansit in 

spelunca ipse et duae filiae eius‖.   

 Mur – zid de piatră. Fundația vechilor case de lemn din Maramureș era făcută din piatră de 

râu și se numea mur, iar mortarul cu care erau prinse pietrele se numea muruială. În latină: murus - 

zid. În Vechiul Testament, întâmplările legate de scăparea spionilor evrei din cetatea Ierihonului 

este relatată astfel: Rahab „le-a dat drumul cu o frânghie pe fereastră, căci casa ei era în zidul cetății 

și ea locuia chiar deasupra zidului‖ (Iosua Navi, II, 15). În Biblia Sacra Vulgata: „Dimisit ergo 

eum per funem de fenestra domus enim eius herebat muro‖.  Sau, în Epistola a doua către 

Corinteni, Sf. Apostol Pavel își narează peripețiile, scriind: „În Damasc, dregătorul regelui Areta 

păzea cetatea ca să mă prindă, și printr-o fereastră am fost lăsat în jos peste zid, într-un coș, și am 

scăpat din mâinile lui‖ (II Corint., XI, 32-33). Și în Biblia Sacra Vulgata:  „Damasci praepositus 

gentis Aretae regis custodiebat civitate ut me conprehenderet et per fenestram in sporta dimissus 

sum per murum et effugi manus eius‖.    

 Oarzăne – (despre fructe) care se coc mai timpuriu. Derivat de la orz, plantă cerealieră care 

se coace mai repede decât celelalte din același gen, cu 7 – 10 zile înaintea grâului. În latină:  

hordeum Ŕ orz. În Sf. Evanghelie după Ioan, la minunea înmulțirii pâinilor, se spune: „Este aici un 

băiat care are cinci pâini de orz și doi pești‖ (In., VI, 9).  În Biblia Sacra Vulgata:  „Est puer unus 

hic qui habet quinque panes hordiacios et duo pisces‖.   

 Teglă – cărămidă arsă. În latină: tegula Ŕ cărămidă. În limba română literară latinescul 

tegula l-a dat pe „țiglă‖, însemnând element de acoperiș la casă format tot din lut ars, dar în graiul 

arhaic din Maramureș, exact ca și în latina vulgară, tegula înseamnă un element de construcție a 

peretelui, cărămidă. Din aceeași familie de cuvinte, în latină: tegumentum Ŕ înveliș; tectum Ŕ 

acoperișul casei etc. Unii autori de dicționare consideră în mod greșit că termenul „teglă‖ ar proveni 
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din limba maghiară, pentru simplul motiv că termenul există și în această limbă, deși cuvântul latin 

este considerabil mai vechi decât stabilirea maghiarilor în zonă. Pe de altă parte, nu este exclus însă 

ca și cuvântul asemănător din maghiară să provină tot din latină. În Sf. Evanghelie după Luca, acolo 

unde se descrie cum a fost introdus un paralitic la Iisus prin acoperișul casei, se spune: „Dar 

negăsind pe unde să-l ducă, din pricina mulțimii, s-au suit pe acoperiș și, printre cărămizi, l-au 

lăsat cu patul în mijloc, înaintea lui Iisus‖ (Lc., V, 19). În Biblia Sacra Vulgata: „Et non invenientes 

qua parte illum inferret prae turba ascenderunt supra tectum per tegula submiserunt illum cum lecto 

in medium ante Iesum‖.   

 Uștioară (cu varianata ușcioară) – diminutiv de la ușă, însemnând o ușă mai mică, o portiță 

de intrat în ocol ori în staulul oilor. În latină: ostium Ŕ intrarea în casă, ușă; Ostia Ŕ cetate veche în 

Italia, unde se afla poarta de intrare din Mare pe râul Tibru spre Roma. În Evanghelia după Ioan: 

„Adevărat, adevărat zic vouă: cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe oareunde, acela este fur 

și tâlhar‖ (X, 1). În Biblia Sacra Vulgata: „Amen amen dico vobis qui non intrat per ostium in 

ovile ovium sed ascendit aliunde ille fur este et latro‖.   

 Vargă – nuia subțire și flexibilă cu care se aplicau uneori pedepse corporale la copii. În 

latină: virga, sau virgula Ŕ nuielușă. Cuvântul apare frecvent în Proverbele lui Solomon. De 

exemplu: „Prostia este lipită de sufletul copilului, numai varga certării o va depărta de la el‖ (XXII, 

15). Sau: ‖Nu cruța pe copilul tău de mustrare, căci dacă îl lovești cu varga nu moare‖ (XXIII, 13).  

În Biblia Sacra Vulgata: „Stultitia conligata est in corde pueri et virga disciplinae fugabit eam‖, 

respectiv: „Noli subtrahere a puero disciplinam si enim percusseris eum virga non morietur‖.     

 Vintre – pântece, abdomen. În latină: ventriculus Ŕ stomac. În Sf. Evanghelie după Ioan: 

„Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui‖ (In, VII, 

38).  În Biblia Sacra Vulgata: „Qui credit in me sicut dixi Scriptura flumina de ventre eius fluent 

aquae vivae‖.   

 Zipt (cu varianta vipt) – un sac mare de grăunțe sau de făină cât poate duce un bărbat, o 

anumită cantitate suficientă pentru o perioadă mai îndelungată;  prin extensie: merinde, provizii de 

hrană. În latină: victus – hrană. În Proverbele lui Solomon (XXVII, 27): „Și laptele de capră îl ai cu 

îndestulare, pentru hrana casei, și merinde pentru slujnicele tale‖. În Biblia Sacra Vulgata: 

„Sufficiat tibi lac caprarum in cibos tuos in necessaria domus tue et ad victum ancillis tuis‖.  
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Abstract: This essay discusses the problem of the ontological solitude, as it is highlighted in the travel 
journals of two Romanian nowadays writers: A.E. Baconsky and Octavian Paler. The travel memories mark, 

beyond their anthropological and cultural consistency, the private mentality of the traveler exposed to 

circular exercises of accessing fragments of the visited civilizations. For the cultural traveler the journey 
itself has a curative and reforming role. The solitude of the traveler is precisely the nucleus and the circular 

motif that facilitates self-reading attitude during the new experience. We will demonstrate that all our trips 

follow an inner axis and only apparently departures separate us from personal geographies. 
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 Nu puține sunt secvențele de literatură de graniță din zona diarismului și a jurnalului / 

falsului jurnal de călătorie care marchează, dincolo de consistența lor antropologică și culturală, o 

dimensiune ontologică a ființei scriitorului, plasându-l, în calitate de emițător de semne personale 

ale ființării într-un spațiu in-between, în condiția actantului care performează sub mărcile  identității 

voiajoare. Pluriperspectivismul, atitudine invariabil activă atunci când vorbim despre asumarea 

responsabilităților specifice călătoriei și, cu prioritate, voiajului cultural, presupune și obligatoria 

resemantizare și translatare a conceptelor-nucleu care validează mentalul colectiv și, respectiv, 

mentalul privat al călătorului expus unor exerciții circulare de accesate a unor fragmente de 

civilizații - învecinate ca substanță sau, din contră, diferențiate extrem. Intervine, în mecanismul 

fuzionării actului cultural al călătoriei cu decriptarea imaginarului însoțitor, o considerabilă nuanță 

antropologică și socio-culturală, de cele mai multe ori insuficient accesată hermeneutic la nivelul 

memorialisticii de călătorie, mai ales în cazul în care textul literar se desparte, viguros și amprentat 

de o noblețe aparte a autoreflecției, de structurile consacrate ale diarismului rutinat. Desigur, pentru 

călătorul cult călătoria în sine are rol curativ și reformator, însă, la o analiză mai atentă a conduitei 

scriitorului-călător, se va evidenția o experiență-prag  asupra căreia ne propunem să poposim în 

prezentul studiu: călătoria ca asumare și punere în rost bun a solitudinii. Așadar, ne interesează nu 

neapărat concretețea inițiatică a călătoriei, nici rolul regenerator, nici vocația ludică a migrației între 

obiective, nici măcar fascinația altruistă a intrării în conduita Celuilalt/Celorlalți. Vom încerca să 

decriptăm codul hegemonic al călătorului cu sistem care, ancorat strategic în cultură, va permite să 

intre în literatura post-experiment nu doar poetica toposurilor accesate, ci și (mai ales!) poetica 

interioară, cea a laboratorului afectiv, respectiv călătoria interioară, necosmetizată și neaglutinată, 

dând măsura capacității scriitorului de a-și asuma responsabilitățile specifice călătorului și călăuzei, 

simultan. 

 Cu atât mai elocventă este călătoria interioară care dublează stratul de suprafață reflectat în 

textul memorialisticii de călătorie cu cât autorii jurnalelor sunt ei înșiși mari predispuși la a extinde 

mecanismele curente specifice experienței călătoriei culturale - care presupune, în mod firesc, 

învecinare, dialog, schimb de valori, intrare în spiritul micro-/macro-grupului și al  societății 

accesate, acceptarea micului compromis care te (re)orientează spre un topos sau spre altul, 

sincretismul perceptiv și, abia într-o ultimă instanță, de obicei după închiderea experienței, 
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hermeneutica afectivă și împlinirea ontologică, cel mai adesea hibridă și alterată prin trecerea 

concretului într-un con al umbrei temporale. Ceea ce rămâne activ în registrul ființial al călătorului, 

dincolo de semnele textului reflexiv ori de achizițiile de tip informație, s-ar putea defini, în fond, ca 

depozit neperisabil de mărci subtile ale geografiilor interioare, geografii-oglindă, în care se 

răsfrânge, netimorată de nicio mască, starea dialogică fundamentală: a Sinelui cu sine. Suveran, în 

acest context, considerăm a fi un concept-matcă, spre care converg toate stările episodice ale ființei 

călătoare: solitudinea. De la creionarea justificării și până la punerea în rost a experienței călătoriei, 

toate pragurile destinale - și, implicit, cele ale scriiturii diaristice - trebuie decriptate sub necesara 

asumare a ontologiei solitudinii ca principiu. 

 Desigur, numai aparent starea de a fi singur-în-tine și singur-pentru-tine este dublată de o 

filozofie a neadecvării la preajmă ori de fragmentarizarea lumii până la atingerea posibilităților de a 

o cuprinde și de a ți-o asuma în ordinea cunoașterii. În fond, solitudinea călătorului este tocmai 

fermentul, nucleul și carapacea circulară care facilitează lectura de sine fără fantoșe a actantului și 

care instituie hegemonia cunoașterii profunde, prin atingerea Sensului fără mediatori, la modul 

personal și necosmetizat. Paradoxal, tocmai starea de a fi singur facilitează, în experiența călătoriei, 

starea dialogică, livrarea de sine a eului către stratul non-superficial al lumii, de nu cumva adevărata 

potențialitatea a sacrului de a se manifesta dincolo de scoarța palpabilă ori de etajul ludic al 

existentului, într-un regim al profundului. O spune, de altfel, foarte plastic, Martin Buber: „Există 

două feluri de singurătate, după realitatea de care se desparte ea. Dacă singurătatea înseamnă să 

renunţam a mai experimenta şi utiliza lucrurile, ea este totdeauna necesară nu numai pentru relaţia 

supremă, ci şi pentru orice alt act de relaţie. Dar dacă singurătatea e absenţa oricărei relaţii,  atunci 

nu cel care a abandonat fiinţele, ci cel care a fost abandonat de  fiinţele cărora le adresa Tu-ul 

veritabil, şi numai el, poate să se bizuie pe bunăvoinţa lui Dumnezeu.‖
1
 Plecăm și noi de la premisa 

că singurătatea călătorului este, cum același teoretician antropolog o spune, „ o poartă‖, o breșă în 

substanța mată a concretului, prin care se întrezărește, tentant, celălalt conținut al lumii, cel asumat 

interior, care nu se negociază: „Dar singurătatea nu este şi ea o poartă? În tăcerea izolării absolute, 

nu se arată uneori o viziune neaşteptată? Raportul cu sine însuşi nu se poate transforma în mod 

misterios într-un raport cu misterul?‖
2
. Văzutul și ne-grăitul (amintind de Alétheia) compun, într-o 

schiță de experimentare a preajmei, cei doi poli ai cunoașterii, mixați în ordinea unei ontologii rare 

a evadărilor, sosirilor și asumărilor elementelor care compun experiența factologică, estetică și 

afectivă a călătoriei. 

 Ne propune să urmărim cele trei praguri ale solitudinii călătorului cult, prin două studii de 

caz emblematice pentru condiția intelectualului fin, pentru care livrarea de sine spre un loc ce se 

cere accesat după rigorile culturale este asumată nu doar ca formă a experienței și a cunoașterii, ci și 

ca șansă unică și irepetabilă a întâlnirii Sinelui cu sine. Vom descifra, așadar, codul solitudinii în 

călătoriile strategice ale lui A.E. Baconsky și Octavian Paler, ambii scriitori revendicându-se dintr-

un registru grav al inteligenței, ca intelectuali rarissimi, emancipați de sub orice tip de canon sau 

stereotipie perceptivă și ambii acceptând, ca vocație suverană, solitudinea. Călători nehazardați, 

așternuți unor drumuri înalte și accesând semantica unor toposuri și geografii emblematice, A.E. 

Baconsky și Octavian Paler par să urmeze, deși în registre afective ușor diferite, un ritual unic al 

plecărilor și sosirilor, o hermeneutică simetrică a toposurilor accesate și, mai ales, o logică similară 

a introspecției facilitate de actul de cunoaștere, din perspectiva unei conștiințe care interoghează 

locul nou, integrându-l, prin învecinare, în propriul sine. 

 Nu de puține ori, critica de specialitate și istoria literară, dincolo de asocierea celor doi 

scriitori în regimul unei prietenii aparte, într-un timp cultural problematic, au evidențiat un substrat 

identitar comun: ambii sunt cunoscuți, în viața literară, ca mari însingurați și, mai mult, ca scriitori 

al căror imaginar artistic gravitează, elegant, tocmai în jurul acestui mit personal al solitudinii. 

Captivitatea simbolică, intelectuală și afectivă, într-un atare construct interior, va genera 

                                                             
1 Martin Buber, Eu şi Tu, Bucureşti, HUMANITAS, 1992, p. 132 
2 Ibidem, p. 132 
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permanente luări de poziție ale insului care, îndepărtat prin stare și prin conștiință de logica 

evenimențialului, își poate asuma, fără rateuri, o supra-misiune extrem de fertilă în ordinea 

cunoașterii: despărțirea contemplativă de preajmă, plasarea și camuflarea de sine nu deasupra, ci în 

interiorul experienței, toate dublate de răgazul fin de a descifra codul ermetic al semnelor pe care le 

vizitează intelectual. 

 Este foarte adevărat că, în cazul celor doi scriitori vizați de prezentul studiu, prizonieratul în 

sintagmele solitudinii este perceput nu neapărat ca un atu, ci, mai degrabă, că o meteahnă a 

personalității. Octavian Paler mărturisește, tranșant, că „din singurătate e infinit mai greu de evadat 

decât dintr-o închisoare‖
3
, starea de a fi singur / însingurat fiind asociată, simetric, unui hiatus ori 

unei falii deschise între Eul solitar și societate, motiv pentru care confesiunea se cere interiorizată, 

ca parte a firii nespectaculare. Într-un superb eseu din Scrisorile imaginare, „Întâia singurătate‖ este 

strategic asociată tăcerii de sine, ne-ieșirii către lume: „Despre adevărata singurătate nu vorbim 

decât în șoaptă. Nu putem ține conferințe publice despre ea. De altfel, ce mai înseamnă o 

singurătate trâmbițată? Nu voi recunoaște decât în fața mea că sunt singur. Și uneori prefer să mi-o 

ascund și mie‖
4
 (Scrisoare domnului Rilke). Devine firească, atunci, convertirea mitologică a însăși 

ideii de plecare în călătorii (interioare și exterioare) în livrare de sine către un labirint asumat, 

ofertant din perspectiva experienței inițiatice, precum orice rătăcire identitară de jur-împrejurul 

propriei interiorități în care se oglindește, fără oboseală, lumea. Octavian Paler o spune fără rezerve: 

„Singurătatea nu e și ea un labirint? Nu are și ea două tăișuri? Asemenea deșertului, ea te înăbușă, te 

pierde, te obligă să ridici mai sus zidurile închisorii tale sau, dimpotrivă, te ajută să le dărâmi, să afli 

adevărul orbitor de simplu că nu poți trăi fără să iubești nimic, stimulându-te să te cunoști mai bine, 

să te judeci, să înțelegi că în carnea ta și în sufletul tău, nu altundeva, își dispută șansele dragostea și 

moartea‖
5
.  

 Intervine, însă, aici, un joc al sensurilor, care aruncă repede comoditatea de percepere a unei 

atari confesiuni tocmai la polul opus ludicului, în chiar miezul grav al filozofiei percepției. 

Călătorul Octavian Paler pare să urmeze, fidel, un traseu al (re)cunoașterii sinelui proiectat în 

semantica exteriorului, predispus, adică, la a se (re)interpreta în funcție de alianțele / despărțirile de 

preajmă; firesc, memorialistica de călătorie devine un corpus de proiecții ale imaginarului, 

valorificate din perspectiva poeticii proximității, tocmai pe tiparul oferit de Maurice Blanchot, care 

semnala faptul că „A vedea presupune distanța, decizia separatoare, puterea de a nu fi în contact și 

de a evita, în contact, confuzia. A vedea înseamnă că această separare a devenit totuși întâlnire. Dar 

ce se întâmplă atunci când ceea ce vezi, deși la distanță, pare că te atinge printr-un contact uimitor, 

când felul de a vedea este un fel de atingere, când a vedea este un contact la distanță? Când ceea ce 

e văzut se impune privirii, ca și cum privirea ar fi surprinsă, atinsă, pusă în contact cu aparența? Nu 

într-un contact activ, având inițiativa și acțiunea ce mai există încă într-o atingere adevărată: 

privirea este târâtă, absorbită într-o mișcare imobilă și într-un străfund fără adâncime. Ceea ce ne 

este dat printr-un contact la distanță este imaginea, iar fascinația este pasiunea imaginii‖
6
. 

 Nu alta este dimensiunea ontologică de la care pleacă A.E. Baconsky, și el mărturisind, cu 

uluitoare sinceritate, că debușeul experienței călătorului cu sistem este dat de angoasa și de oboseala 

viețuirii solitare a Sinelui în sine: „Oamenii obosesc de a fi mereu consecvenți cu structura lor, și 

uneori caută pretexte de infidelitate, se trădează pe ei înșiși, evadează din propria lor temniță, cum 

spune portughezul Pessoa, duși de un spirit al compensațiilor și al secretelor echilibrări interioare. 

Un alt orizont geografic, un alt oraș, o altă lume, o climă deosebită de aceea ce ți-a patronat 

genealogia sunt tot atâtea prilejuri de a te sustrage legilor după care tu însuți ceri să fii judecat de 

semeni‖
7
. Mai mult, eruditul Baconsky asociază, la rându-i, voiajul interior cu asumarea experienței 

labirintului, dar un labirint mutat din geografiile mitologice spre geografiile ființiale, fără a-și pierde 

                                                             
3 Octavian Paler, Scrisori imaginare, București, Editura Historia, 2007, p. 184   
4 Ibidem, p. 103 
5 Octavian Paler, Un muzeu în labirint. Istorie subiectivă a autoportretului, Cartea Românească, 1986, p. 102 
6 Maurice Blanchot, Spațiul literar, București, Editura Minerva, 2007, p. 34 
7 A.E. Baconsky, Remember. Fals jurnal de călătorie, vol. I, II, București, Cartea Românească, 1977, p. 11 
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pulsația misterului: „...poate că nici n-au fost călătorii în sensul obișnuit al cuvântului: aventura s-a 

consumat în interior, în labirintul unor confruntări și reflexii pe care melancolia exasperată și 

privirea de gheață n-au încetat să și le dispute‖
8
. 

 

Plecarea - evadare sau asumare a solitudinii? 

Interesant este că ambii scriitori caută alternative la experiența solitudinii și, într-o zonă de 

provizorat, mediatorii pentru starea de echilibru sunt, exact ca în cazul lui Mircea Eliade sau E.M. 

Cioran, bibliotecile și cărțile (scrise sau încă nescrise, potențiale). Numai că, dincolo de acest topos 

compensativ, ambii propun dez-limitarea prin asumarea geografiilor mai largi, cele presupuse de 

experiența evadării și a călătoriei. ,,Atâta vreme cât scriu - mărturisește Octavian Paler - nu mă simt 

niciodată singur […] Când lucrez uit de toate celelalte griji […] mărturisindu-mă mă simt apărat şi 

util‖
9
, însă confesiunea își complică repede registrul atunci când cochetează că peregrinarea spre 

mirajele unor lumi exemplare: „Iată de ce simt nevoia să recunosc că nici dragostea, nici 

singurătatea nu le-am descoperit cu ajutorul cărţilor. Cu ajutorul lor am încercat să le înţeleg. Dar 

asta e cu totul altceva. Cât despre înţelepciune, ea reprezintă un domeniu în care nu mi-am făcut 

niciodată iluzii. Zeiţa Atena mi-a zâmbit totdeauna ironic. De fapt, vreau să spun că nu în bibliotecă 

am găsit morala acestor scrisori imaginare adresate unor umbre, dintre care unele mi-au dominat 

lecturile şi foamea de a admira, ci pe stradă, pe ţărmul mării sau printre amintiri. N-am urmărit aici 

mai mult decât să mărturisesc ceea ce am aflat cu ajutorul inimii de la viaţă. Şi, probabil, tot de 

aceea am aşezat după fiecare scrisoare un poem fiind hotărât să respect nu legile literare, ci ale 

melancolicilor care m-au împins la confesiuni.‖
10

  

 Aceeași perspectivă a plecărilor îl fascinează și pe A.E. Baconsky, cel care se definește a fi 

„...un om care a preferat captivității de odinioară, pe aceea, mai puțin confortabilă, a cărților lui‖
11

, 

dar care resimte o gravă problemă identitară: „…oamenii m-au înșelat prea adeseori, peisajele 

niciodată…‖
12

. De aici - călătoria ca șansă de reechilibrare ființială și ca experiență de acceptare a 

dialogului cu sine într-un spațiu non-mimetic, provocator, care să tulbure comoditățile și să tenteze 

Eul la a lua atitudine culturală (etică, estetică, emoțională), nu atât față de coaja lumii, cât față de 

miezul ei neștiut până la momentul plecării. Deloc întâmplător, scriitorul găsește de cuviință să 

clarifice starea nudă a conștiinței la momentul plecării, dezghiocând, transparent, deopotrivă 

insatisfacțiile, oboseala, plictisul, lipsa de noimă a clipei, incongruența cu Ceilalți/Celălalt: 

„...Stătusem prea multă vreme închis în  inconfortabila mea singurătate bucureșteană, mut la 

replicile superflue ale fantomelor ce mă  frecventează nevăzute, restituindu-mi crâmpeie de vechi 

existențe obscure neexpiate‖
13

; „Sunt obosit de a mai admira. Sunt obosit de entuziasm și de timone 

împrumutate. Vreau să-mi cultiv facultățile originare înstrăinate prin circumstanțe, să reparcurg 

alfabetul uimirilor matinale și al admirației ingenue, să am bucuria descoperirilor și a exclamațiilor 

necontrolate. Și acesta e unul dintre motivele călătoriei mele‖
14

.  

 Motivul plecărilor este dublat de o anume proiecție a viitoarelor sosiri: „E timpul să mă 

despart tot mai mult de zgură. Să meditez fără vanitate la ceea ce rămâne. Să mă așez pe această 

bancă, să privesc cerul albastru al Florenței, gândindu-mă la ceea ce iubesc cu adevărat, la tot ceea 

ce iubesc cu patimă, cu ingenuitate, cu dezolare. Singura flacără căreia merită să i te deschizi e 

aceea ce te restituie, purificat, luminii. Fără plângeri, fără căderi, fără zgură‖
15

. Pe de altă parte, 

ființa călătoare știe foarte bine că ieșirea din habitual predispune la exerciții de raportare inedită la 

lume, stârnite de constanta curiozității și de nevoia de a te armoniza cu noul. Interesantă este, și în 

                                                             
8 Ibidem, p. 5 
9 Octavian Paler, Viaţa ca o coridă, Editura Cartea Românească, 1987,  pp. 154-155 
10 Octavian Paler, Scrisori imaginare, Editura Historia, Bucureşti, 2007, p. 2   
11 A.E. Baconsky, op. cit., p. 5 
12 A.E. Baconsky, op. cit., p. 88 
13 Ibidem, p. 11 
14 Ibidem, p. 114 
15 Ibidem, p. 203 
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cazul lui A.E. Baconsky, răsturnarea perspectivei călătorului rutinat: nu noutatea exterioară îl 

interesează, ci surprizele interioare, rolul hegemonic al introspecției: „Eu însă voi face un popas 

fugar și cine știe când voi mai reveni între aceste coline. De aceea umblu absent printre obiectivele 

pe care mi-am propus să le văd și nu-mi pot îngădui deocamdată doza de hoinăreală nonșalantă ce 

se implică și ea atât de firesc în registrul  de voluptăți ale călătorului. Adeseori în asemenea situații 

riști să nu poți vedea orașul din cauza monumentelor lui… orașul care e întotdeauna altceva decât 

suma acestor monumente… orașul e și văzduhul și cerul și vântul sunând în copacii lui, lumina 

răzbind printre străzi și oamenii cu fizionomiile lor, cu graiul, cu gesturile, cu tăcerea… un râu ori 

un fluviu nu e niciodată același în toate orașele pe care apa lui le parcurge… nici platanii nu sunt 

pretutindeni aceiași, nici porumbeii… de la primele mele călătorii mi-am dat seama că nici noi 

înșine nu rămânem aceiași  când trecem dintr-un oraș în altul, că în fiecare oraș în care poposim ne 

întâmpină unul din nenumăratele personaje ce se alcătuiesc în ființa noastră…‖
16

 (Bamberg). 

 Pentru Octavian Paler, exact același gest al trecerii pragului și al plecării are rol curativ: 

„N-aş zice că devin <<altul>> la mare. Dar, cu siguranţă, devin «altfel». Probabil lumina specială 

de aici provoacă unele modificări în metabolismul meu. Am o stare de beţie superficială care-mi 

relaxează inhibiţiile şi mă curăţă, parcă, de zgură.‖
17

  

 

Întâlnirea și falsa întâlnire 

 Pentru eul călător solitar, așa cum îl proiectează, (pseudo)imaginar, A.E.Baconsky și 

Octavian Paler, toposurile accesate nu se concretizează, niciodată, în locuri care ar putea vindeca 

sufletul de însingurare, ci îl afundă și mai sever în izolare. Numai că, de data aceasta, este o 

însingurare interogativă, o solitudine protectoare, alinată, convertită de spiritul contemplativ într-un 

instrument de accesare a sensurilor unei lumi cu granițe greu accesibile pentru ființa hipersensibilă. 

Aflat la Florența, călătorul baconskyan are revelația superlativă a solitudinii, tocmai într-un spațiu 

care ar fi trebuit, prin destin istoric și artistic, să ofere opusul singurătății, de vreme ce se compune, 

în diacronie, din identități estetice multiple: „Când ești la Florența, orideunde ai veni, din orice colț 

al lumii, te simți într-o anumită măsură barbar. Chiar locuitorii de azi ai orașului, fie și vechi 

florentini, trebuie să încerce uneori acest sentiment inexplicabil, căci e absurd să locuiești la 

Florența. E ca și când ai spune că locuiești pe Acropole. Aici poți realiza gradul superlativ și fecund 

al singurătății și al melancoliei active, te poți claustra ideal printre propriile tale gânduri, până la 

starea de supremă tensiune interioare când toate se convertesc în ritm abstract și în muzică pură. 

(…) Mi-ar fi plăcut să-mi petrec aici anii studenției, între clare și calme rigori, între vise și fervori 

conținute care dilată și disciplinează universul sensibil, făcându-l apt pentru efectuarea tuturor 

adecvărilor lui virtuale, să fiu ucenic prizonier al acestei cetăți unde învățătura e inefabila emanație 

a văzduhului, a luminii și a fiecărei pietre. Iar acum când nu mai e cu putință să recuperez 

ireversibilul, nu-mi rămâne decât să arunc monede mărunte prin toate fântânile orașului, cultivând 

în gol o superstiție a călătorilor cu privire la reîntoarcerea prin locurile pe unde au umblat. Dacă nu 

se va împlini, oricum nu va fi din vina cerșetorilor ce vor culege la noapte monezile adunate în 

bazine. Și apoi, superstiția e frumoasă în sine și se acordă perfect cu dispoziția mea și cu risipa 

aurului din ce în ce mai patinat pe care-l lasă și soarele prin fântânile Florenței‖
18

.  

 Nu alta este experiența aceluiași actant într-unul dintre cele mai rafinate spații europene, în 

Elveția, unde, aflat într-un spațiu de pasaj - gara - loc, prin excelență, de întâlnire și relaționare, 

resimte tocmai contrariul dialogului cu lumea: „Gara e atât de curat întreținută încât ai scrupule să 

cobori din vagon. Oamenii se uită la tine dar nu par să te fi văzut. Au o privire concretă și un suflet 

exact. Printre ei poți fi la fel de singur ca într-o superbă pădure și la fel de sigur ca într-un excelent 

hotel, chiar dacă te afli undeva în pădure. Acest sentiment l-am încercat în prima gară unde trenul 

făcu o oprire mai îndelungată, și l-am păstrat pentru totdeauna‖
19

. Așadar, societatea este una 

                                                             
16 A.E. Baconsky, Remember II, p. 181 
17 Octavian Paler, Aventuri solitare. Două jurnale şi un contrajurnal, Bucureşti, Editura Albatros, 2006 , p. 11   
18 A.E. Baconsky, op. cit., p. 171 
19 Ibidem, p. 84 
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nonpermisivă, călătorul nu găsește poarta de intrare în mulțime, dialogul este blocat la nivel 

imaginar și nu se concretizează intrarea în cutuma locului. Nu este nicidecum efectul vreunui cult 

țepos al personalității, nici efectul unei solitudini maladive, ci pura incapacitate a ființelor de a sta 

locului și de a-l percepe pe Celălalt fără grabă, conștientizându-i prezența complexă și acceptându-i 

încărcătura de sens și instrumentarul cu care accesează noua cultură, curios și dornic să admire.  

 Pentru Octavian Paler, călătoria nu face decât să adâncească și mai mult sentimentul 

prizonieratului într-un amalgam de semne culturale care certifică rostul antropologic al viețuirii. 

Scriitorul, pătimaș iubitor al mitologiilor lumii, permite confesiunii să migreze, prioritar, către acest 

cod al miturilor și al arhetipalului. Aparent, o atare poziționare ar putea feri călătorul de surogate și 

de o mai gravă afundare în protocolul singurătății. Numai că, fie că se află în cel mai drag spațiu al 

visătoriilor lui mitic-filozofice - Grecia -, fie că se plasează dincolo de ocean, în exoticul Mexic sau 

glisează emoțiile generate de ancestralele piramide, eul călător realizează că, programatic, orice 

geografie a lumii acesteia pare să fi păstrat. nealterate de legile timpului. mici spații-cuib special 

destinate însinguraților, percepute ca fiind oglinzi fidele ale căutătorilor de profunzime în 

recluziune. Sunt emoționante paginile în care Octavian Paler asociază, simbolic, destinul eului 

solitar unor arhetipuri precum Sfinxul (,Există întrebări din care nu rodeşte niciodată vreun răspuns. 

Sfinxul e, poate, una din ele. Sau, poate că acesta e singurul lui destin. Să rămână de piatră, aceeaşi 

la marginea deşertului, singura lui certitudine‖
20

) ori piramidele („Nici o ipoteză nu e imposibilă 

lângă această piatră bolnavă de infinit. Ele, piramidele, ne tulbură în ipostaza de meteoriţi ajunşi la 

noi, nu de pe altă planetă, ci dintr-un alt timp ireversibil pierdut, al pământului pe care trăim şi ne 

punem întrebări‖
21

).  

Și mai ofertante în analiza raportului dintre eul solitar și societatea care nu știe să îl 

asimileze ori, măcar, să și-l asume într-o stare dialogică, sunt paginile referitoare la experiența 

contemplării, de pe marginile prăpăstioase ale societății și din epicentrul propriei solitudini, a fiestei 

mexicane, a sărbătorescului ființial. Paradoxal, eliberându-se din codul străvechi, sărbătoarea 

rămâne una eminamente exterioară și exteriorizată, străinul nu are apetența pentru prinderea în 

ghemul ludic a neofitului-călător și, implicit, îl sortește unui exasperant sentiment de înstrăinare, 

dublat de dorul după cealaltă singurătate, din care și-a dorit să fugă prin intrarea în experiența 

călătoriei: ,,Sărbătoarea arde ca un foc purificator în care dispar toxinele unei singurătăți ce nu va 

întârzia după această beție de zgomot și de culoare să producă altele, mâine dimineață, poimâine, 

dar până atunci există această noapte și ea nu trebuie pierdută. Hic et nunc pare să fie o deviză 

născocită în Mexic, iar cuvintele înțeleptului Tagore «Nu te teme de clipă! Așa cântă glasul 

eternității» par să explice o fiesta‖
22

; „Altfel spus, mexicanul are nevoie de sărbători pentru a-şi 

combate tristeţea, pentru a ieşi din sine însuşi. Fără ele, fără zgomotul şi strălucirea lor, nu s-ar 

putea elibera, periodic, de materiile inflamabile pe care le poartă în sine. Fiesta ar fi, deci, nu o 

simplă problemă de temperament, ci un remediu sau cam aşa ceva. În ea, mexicanul se descarcă de 

toate tăcerile de până atunci şi se răzbună pentru frustrările lui. Se dezlănţuie fără limite, pentru a 

uita ceea ce-l îngrădeşte în restul timpului. Cântă, dansează, aruncă petarde, nu mai are nici o 

prejudecată, pentru a fi, măcar o noapte, în afara superstiţiilor sale. Se bucură violent ca să-şi poată 

relua după aceea singurătatea.‖
23

 Însingurarea se accentează maladiv, senzația de non-apartenență 

este mistuitoare și dezaxantă în ordinea cunoașterii, nu permite ralierea la Semn: ,,...cauți un scop, 

un sens, ceva care să te arunce în vâltoare, să te facă să participi la ea, să devii un actor în spectacol, 

să te pierzi în învălmășeală și, neizbutind, ruptura se adâncește și te simți un intrus‖
24

. Concluzia 

paleriană este pedepsitoare: fiesta este „Un război de guerilă împotriva singurătății‖
25

.  

 

                                                             
20 Octavian Paler, Drumuri prin memorie. Egipt. Grecia, p. 139 
21 Ibidem, p. 139 
22 Octavian Paler, Caminante, București, Editura Eminescu, 1980 , p. 35   
23 Ibidem, p. 30 
24 Ibidem, p. 30   
25 Ibidem, p. 32   
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Dincoace și dincolo de solitudine 

 Ne întrebăm, firesc, care este reacția ontologică la un atare proces de dublare ori de 

exacerbare a matricii solitudinii în timpul unei experiențe a voiajului cultural care fusese, inițial 

proiectat cu finalitate inversă: de emancipare din miezul angoasant al solitudinii. În acest punct al 

analizei, drumurile celor doi scriitori se despart, sensurile se radicalizează.  

 Călătoriile lui Octavian Paler își desăvârșesc semantica sub zodia unei bonomii care, de 

altfel, îi este permanent caracteristică autorului. Solitarul călător nu e cinic, nu critică, nu judecă, nu 

dojenește, ci își caută finalitatea experienței voiajului într-o dimensiune interioară: de acceptare 

neresentimentară, stoică, a hiatusului între Eu și lume. Solitudinea percepută ca matcă spre care 

converg treptele înțelepciunii devine, pentru Paler, sumă a virtuților. Înțelepțirile sunt, în fond, 

rezultatul unor procese de însingurare împlinitoare, căci numai prin retragere contemplativă se naște 

conștiința solidarității: „A te simţi singur nu e doar dovada unui gol, ci şi o dovadă că încă n-ai 

pierdut legătura cu lumea. Remarci absenţa celorlalţi. Uneori, numai prin singurătate suntem 

solidari. Cum spune un poet mexican: «Există zăpezi pe vulcani, dar în măruntaiele lor arde 

focul»‖
26

. În Scrisori imaginare, eseistul conchide, cu o luciditate vecină spiritului epurat de orice 

zgură a profanului: ,,Nu putem trăi singuri şi toată singurătatea mea nu m-a învăţat decât să caut, 

chiar înlăuntrul ei, începutul unei adevărate solidarităţi. Există oameni singuri, dar nu există omul 

singur. «Exilat în munţii din suflet», probabil asta aţi vrut să ne spuneţi sfătuindu-ne să iubim 

pericolele care există.‖
27

 Mai mult, se naște, dintr-o atare conștiință înaltă, și dimensiunea profundă 

a admirației pentru însuși principiul retragerilor (fie ele voite, silite, claustrante, pedepsitoare ori 

protectoare): ,,Oare fără exilul lui Dante am fi avut Divina Comedie? Fără anii pustii de închisoare 

ai lui Cervantes l-am fi avut pe Don Quijote? Fără moartea lui Socrate, am fi avut dialogurile cele 

mai frumoase ale lui Platon? Aceste exemple şi multe altele nu justifică însă nici închisorile, nici 

exilurile, nici moartea. Ele spun un singur lucru, că în situaţii grele omul a apelat la cultură; nu i-a 

întors spatele şi n-a dispreţuit-o, n-a acuzat-o în numele geşelilor ei.‖
28

 În ceea ce-l privește, 

scriitorul optează, până la capăt, pentru definirea de sine fără măști, cu onestitate nedisimulată: 

,,Dacă nu mi-a fost dat să fiu nici cinic, nici stoic, trebuia, poate, cel puțin, să refuz să fiu un <<lup 

singuratec>>. Or, n-am făcut decât să-mi duc și în lume bârlogul, ca Diogene butoiul, mulțumit că, 

din când în când, mi se ofereau semne de prietenie și de simpatie. Din care nu m-am socotit dator să 

învăț ceva. S-au n-am putut‖
29

.  

 În cazul lui A.E. Baconsky, conștiința incapacității de a se dezice de stigmatul solitudinii îl 

îndrumă spre gesturi de refuz (adesea orgolios), spre judecăți aspre, vag-ironice, fără a-l predispune 

la negări ostentative. Eul călător baconskyan se complace într-un statul aristocratic, care îl 

responsabilizează spre a emite judecăți de valoare și de gust sincere, generate de raportarea, fără 

mediatori, a propriilor expectații la oferta de sensuri a locurilor și a societăților pe care le 

traversează. De la un capăt la celălalt, metropola, orașul mic, burgul medieval, parcul, muzeul, 

piațeta, domul sunt toposuri care radicalizează sentimentul de însingurare al călătorului care 

„vagabondează‖, insomniac, printre simboluri, tentat să le decripteze și să le personalizeze după 

propriile-i așteptări. Aflat, spre exemplu, la Paris, în inima metropolei Occidentale, călătorul 

percepe un protocol rece al asimilării, pe care îl definește, ironic, drept „pseudonim al politeții‖ și 

nimic mai mult: „Orașul câștigă noaptea în strălucire ceea ce pierde în subtilitate și atmosferă. 

Argintul patinat al Parisului devine aur, voalurile fine se schimbă în catifea și cerul negru capătă o 

solemnitate nouă; până și oamenii întâlniți noaptea sunt alții, chiar dacă imaginea lor diurnă îi 

urmează ascunsă. Și toți pietonii par legați de o fraternitate rece, antrenați într-o uriașă familie unde 

afecțiunea, simpatia, exuberanța, căldura, emoția sunt pseudonime ale politeții și ale ireproșabilei 

civilități rituale. Și eu sunt unul dintre ei și aș vrea să regăsesc sufletul înflăcărat și ingenuu al 

                                                             
26 Octavian Paler, Caminante, p. 32 
27 Octavian Paler, Scrisori imaginare, p. 116   
28 Ibidem, p. 121   
29 Octavian Paler, Autoportret într-o oglindă spartă, p. 38 
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strămoșilor care acum un secol și jumătate exultau aici pregătindu-și numele de bonjuriști într-o 

euforie a idealurilor de glorie și renaștere. Pașii mei au sunetul pustiu, aici ca și aiurea.‖
30

 

 Aceeași incongruență cu mulțimea o resimte și în epicentrul latinității, într-un „acasă‖ ce se 

dovedește doar sediu al reconcilierii cu sine, obligatoriu înfăptuită în regimul nocturnului: 

„Noaptea, când mă întorceam obosit către casă, mă opream aproape întotdeauna pe o bancă în Piața 

Navona și rămâneam multă vreme în iluminatul ei dreptunghi alungit, mărginit de palate și de 

biserici, pe fațadele cărora Renașterea se îngână cu barocul. (…) Și uitam că sunt un călător grăbit, 

crispat fără voie în prada tuturor dorințelor de a vedea cât mai mult – lăsam timpul să treacă 

nenumărat, bucurându-mă de insomnia euforică și înșelătoare care mă bântuia. Vagabondaj, 

evaziune, poesie, târziu în piața aceea ascunsă și, nu știu de ce, atât de propice gândurilor 

încrucișate asemenea liniilor unui portret în peniță, gânduri pentru toate orele pustii risipite prin 

viața mea ca semințele mărăcinilor din șesul Prutului unde mi-am petrecut copilăria, gânduri pentru 

fiecare iubire și moarte trăită cândva, pentru fiecare zi fără nume și chip‖
31

. Desigur, sentimentul 

izolării și al dramaticei neîntâlniri cu Ceilalți se adâncește și mai mult în burgurile care sunt, prin 

definiție, asociate Nordului ființei: „…și poate că falsele sentimente pe care ești silit să le înfrunți te 

epuizează mai nemilos decât cele adevărate… și atunci un popas într-un asemenea oraș îți 

regenerează celulele invizibile din care te simți alcătuit pe dinăuntru și dacă nu poți rămânea mai 

îndelung între zidurile lui, porți cu tine cel puțin principiul antidotului pentru multe excese… cred 

că, trăind în acest oraș, ți-ar trebui un deceniu ca să-ți găsești un prieten… dar cine și unde și-ar 

număra prietenii fără melancolia iluziei?... puțini cei ce de-a lungul anilor nu-și schimbă zâmbetul, 

nu-și schimbă steaua, nu schimbă o singurătate pe alta…‖
32

. 

 Cu alte cuvinte, pentru călătorul solitar, voiajul ca proiect cultural este numai aparent o 

formă de evadare din limitat și caduc. Și tot aparent este o formă de evadare din sine. Cele două 

studii de caz oferite de jurnalele de călătorie ale lui A.E. Baconsky și Octavian Paler - până la un 

punct perfect simetrice -  sunt dovada clară că această specie de graniță, perfect arondabilă  eseului, 

dezvoltă o substanțială dimensiune filozofică și de antropologie culturală, dublată de o poetică a 

interiorității. Dincolo de periplul umanistic al călătoriilor exterioare, memorialistica de călătorie 

creionează și un mozaic introspectiv care ar putea, în orice moment, să acopere golurile de 

cunoaștere a mecanismelor de creație și a însăși conștiinței artistului. Poetica solitudinii, așa cum s-

a remarcat în prezentul studiu, poate da măsura felului în care imaginarul artistic păstrează 

fluctuațiile dar și consensul spiritual al relației dintre creator și lume. Mai mult, încercarea de a re-

mitologiza lumea s-ar putea să găsească un ferment constructiv în chiar aserțiunile acestor mari 

însingurați, suverani peste propriile gesturi (re)instauratoare de mit. Între Eu și lume, călătorul 

așază, fără rezerve, o conștiință de strajă. Rostul ei este de a umple golul. Octavian Paler umple 

golul acesta cu rațiunea oricărei culturi: aceea de a aduce laolaltă valorile („Căci a nu fi singur 

înseamnă, poate, a ști să te dăruiești. A ști să renunți la trufia de a te considera cel mai important 

adevăr al lumii. Rostul singurătății e să ne pregătească pentru această iubire, s-o visăm și să 

ajungem la ea prin puterile noastre ți în cunoștință de cauză, cunoscând ce vrem să negăm. Turnul 

de fildeș este o invenție a culturii, dar tot cultura are datoria să-l surpe după ce a privit lumea prin 

el. Altfel, cultura, în loc să unească oamenii, i-ar separa. Și nu asta e misiunea ei. Dimpotrivă, 

datoria ei e să schimbe chiar singurătatea în valoare.‖
33

 De cealaltă parte, oriunde s-ar afla, A.E. 

Bacosnky umple golul cu cea mai autentică substanță a spiritualității românești: Dorul („Încerc o 

stare de suflet confuză: pe de o parte părerea de rău pentru scadenţa acestui vis care e călătoria mea, 

pe de alta lingoarea secretă ce se numeşte dor de ţară, sentiment incert dar pregnant, sentiment de 

atâtea ori absurd dar nu mai puţin real, ca o lege inexplicabilă de atracţie, asemănătoare poate cu 

fascinaţia selenară a noctambulilor. Simţi că există undeva un pământ plin de ierburi, de grâne, de 

rădăcini şi de oseminte, o ţărână a tuturor tainelor tale, singura căreia vei continua să-i vorbeşti 

                                                             
30 A.E. Baconsky, op. cit., p. 111 
31 A.E. Baconsky, op. cit., p. 241 
32 A.E. Baconsky, Remember II, p. 128 
33 Octavian Paler, Scrisori imaginare, București, Editura Historia, 2007, p. 114 
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chiar după ce vei fi tăcut pentru totdeauna. Şi pământul acela nimeni nu ţi-l poate lua pentru că-l 

porţi pretutindeni cu tine….‖
34

. 

 În fond, așa sunt toate călătoriile noastre: desfășurate pe o axă interioară și numai aparent 

plecările ne despart de geografiile personale. 
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Abstract:Paradoxically, representations of, and responses to, traumatic experience in relation to authority 

figures had become particularly outstanding in American literature in the early postwar age, in what had 
been perceived as the most conformist years, the late 1950s and early 1960s. Some of the most memorable of 

them were in relation to authoritative patriarchal figures ranging from the personal to the public sphere. 

These representations involved individual responses like those manifested in the Řtranquilized Fiftiesř in 
what came to be called Beat and confessional poetry, responses to tradition, the Establishment, public 

figures. Given the limited space of the current text, the emphasis will be on Lowell and Řtransatlanticř Plath, 

while a variety of voices and figures provide the thick texture in which the two authorsř memorable 
contributions are to be assessed. 
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For some time now, representations of traumatic experience have featured prominently in 

the public space, both in the wider range of mass media communication and in literature, poetry and 

fiction alike, a trend considerably supported and theorized by such works as Cathy Caruth‘s 

Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History (1996). In her turn, Caruth had followed the 

drift of seminal texts in intellectual history and trauma studies linked to Dominick LaCapra and his 

books on representations of the Holocaust, rewriting history, exploring trauma.
1
 Since then, trauma 

theory and a considerable stream of literature engaging with it have been very visible, starting from 

forms of remembering trauma through Freudian ideas refashioned by LaCapra and Caruth, 

particularly through ‗acting out‘ and ‗working through.‘ 

However, representations of, and responses to, traumatic experience had become 

particularly noticeable in American literature much earlier, more specifically in the early postwar 

age. Some of the most memorable of them were in relation to authoritative patriarchal figures, 

emblematic figures of the powers that be in an age dominated by the power elites, to borrow 

C.Wright-Mills‘s famous phrase and eponymous volume. These representations ranged from an 

engagement with the violence of World War II to individual responses like those manifested in the 

‗tranquilized Fifties‘ in the confessional poetry of such authors as Sylvia Plath, Robert Lowell, John 

Berryman. Given the limited space of the current text, the emphasis will be on Lowell and Plath, 

while a variety of voices and figures provide the thick texture in which the two authors‘ memorable 

contributions are to be assessed. 

 Therefore, in addition to the trauma that these texts deal with in artistic form as ways of 

coping with individual and collective experience, it is also worth considering, in addition to the 

literary and theoretical contexts which gave particular significance to these texts, aspects of the 

wider cultural environment in which they functioned. In so doing, an emphasis is laid on the claim 

that literary texts are not merely artistic reflections of the wider, extra-literary human experience, 

but active participants in the overall cultural conversations that shape this human experience as site 

of confrontation, struggle, negotiation, sometimes, if ever, consensus. 

                                                             
1Among the most influential being Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma. New York: Cornell 

University Press, 1994, and Writing History, Writing Trauma (2001). Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014.  
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 In terms of a response,  not only to traumatic experience, but to influential predecessors in 

the fashion a little later postulated by Harold Bloom‘s Anxiety of Influence: A Theory of Poetry
2
, 

postwar poets such as the confessionals Lowell, Snodgrass, Plath, Sexton, Berryman, have naturally 

been seen in opposition to the more lucid Modernist ‗façades‘ of literary monuments of previous 

poetry, especially in opposition to such literary expressions as those promoted by young T.S. Eliot 

in his influential ‗Tradition and the Individual Talent.‘  

A far from impersonal poet, Eliot had tried hard to disentangle his creation from his 

psychological turmoil: ‗Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is 

not the expression of personality, but an escape from personality. […] The emotion of art is 

impersonal.‘
3
 Eliot‘s professed endeavor was a continual effort to distance himself as a creator from 

himself as a sensitive man who suffers, who is experiencing pain.  

Paula Hayes stresses the impact and influence that important Modernist poets and critics had 

on the representation of subjective experience in less subjective, more impersonal artistic forms up 

to the publication of Robert Lowell‘s ‗confessional manifesto‘: ‗Certain critics—T.E. Hulme, Ford 

Maddox Ford, Allen Tate, and T.S. Eliot—influenced high modernism so severely that the 

ramifications of their views lingered well up until the publication of Robert Lowell‘s Life Studies in 

1959.‘
4
  Then, to come back to Bloom‘s theory of poetic influence, of rebellion against the literary 

fathers, one can compare the new poets emerging in the late 1950s and early sixties in America with 

the story of blind Oedipus, influence and revisionary insight recounted in The Anxiety of Influence: 

‗Oedipus, blind, was on the path of oracular godhood, and the strong poets that followed him by 

transforming their blindness towards their precursors into the revisionary insights of their own 

work‘(10). The deliberate blindness as revolt against influence and authority figures in general is 

part of the poetic representations performed by such poets as Lowell and Plath.  

Although a declared disciple of such influential figures as T.S. Eliot and Allen Tate, young 

Robert Lowell will try hard to be as ‗personal‘ as possible, exacerbating this direction in his poetry 

up to M.L. Rosenthal placing him at the center of his confessional canon, from his first review of a 

new kind of American poetry
5
 to his 1960 book The Modern Poets, in which ‗Robert Lowell and 

the Poetry of Confession‘ will feature prominently as one of the sub-chapters. Therefore, the first 

critical acknowledgement of a new, anti-Modernist, anti-impersonal attitude in poetry was called 

‗confessional,‘ and the interpretation of the new label led to mixed responses.  

Was confession to be seen as a raw turning loose of emotion, an honest expression of one‘s 

psychic vulnerability to trauma, in defiance of T.S. Eliot‘s pronouncements in his famous essay on 

the impersonality of poetry? One can see this new kind of poetry in opposition to the professed 

impersonality of previous poetry or in terms of a sort of special relationship between the two poles, 

as Steven K. Hoffman appears to state from the very title of his essay on the new poetic subgenre: 

‗Impersonal Personalism: The Making of a Confessional Poetic.‘ In it, he describes this poetry in  

terms of a fusion of a tendency toward consciousness building and personalism and elaborate 

masking techniques, a fusion which allows both inroads into archetypal terrain and into the 

examination of pressing socio-cultural issues.
6
  

A fellow poet and colleague of Lowell‘s from the same ‗doomed‘ so-called confessional 

generation, John Berryman describes his own artistic recipe of dealing with traumatic experience, as 

recounted by Haffenden in his biography of the poet. Berryman is shown as entertaining the hope 

                                                             
2 Although first published in 1973, Blooms‘s volume should be seen in relation to earlier developments in archetypal 

approaches, strongly influenced by Freudian theory, especially by the Oedipus complex narratives that were influencing 

both theoretical and artistic approaches in the 1950s and 1960s. 
3 T. S. Eliot. ‗Tradition and the Individual Talent.‘ The Oxford Anthology of English Literature. Vol. 2. Gen. eds. F. 

Kermode, and J. Hollander. New York: Oxford University Press, 1973: 2019. 
4 Paula Hayes. Robert Lowell and the Confessional Voice. New York/ Washington, D.C./Baltimore/ Bern/ Frankfurt/ 

Berlin/ Brussels/ Vienna/ Oxford: Peter Lang, 2013: 114. 
5 M.L. Rosenthal. ―Poetry as Confession.‖ Nation (19 Sept. 1959), pp. 154 – 155. 
6 Steven K. Hoffman. ‗Impersonal Personalism: The Making of a Confessional Poetic.‘ ELH. Vol.45. No.4 (Winter, 

1978): 688.  
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that, after a period of psychic peace and quiet, he will find himself in a challenging situation, an 

ordeal to which he will react with a kind of angry despair: ‗My idea is this: the artist is extremely 

lucky who is presented with the worst possible ordeal that will not actually kill him.‘
7
 Is that an 

innocent victim‘s passive attitude to trauma, honestly and sincerely confessing to his psychoanalyst 

the revisitations of previous traumatic experiences, as gradually emerging from the unconscious? 

The answer is obviously not, and Berryman, like other so-called confessional poets, fought hard to 

challenge such a simplistic view on confession to traumatic experience. As to the label of 

‗confessional‘ applied to his work, on various occasions in interviews and public appearances, 

Berryman dismissed his being placed in this particular association.
8
 A Freudian reaction to earlier 

authority figures, considering that both him and other such great authors as Vladimir Nabokov 

rejected any Freudian echoes in their work?  

Whether the poets themselves liked the confessional label or not, the kind of engagement 

each had with trauma and post-traumatic symptoms may start from earlier definitions of their work 

in terms of equally early definitions of what some called confessional poetry. Thus, although 

Lowell is the first poet to be called confessional, Sandra M. Guilbert, in the 1970s, finds this kind of 

poetry ‗a distinct female mode.‘
9
 She does not see this in terms of such patriarchal stereotypes as 

‗frailty or weakness equates the feminine,‘ but in terms of a development of a certain mythology of 

the self, which will later be explored in some of Plath‘s poems, thus contributing to a discussion of 

engagement with trauma in terms of myth and ritual, rather than in terms of passive confession of 

vulnerability.  

Guilbert‘s interpretation of confessionalism as poetry of self-definition traces a long 

tradition of such writing, long before Lowell and Berryman ‗to such male mythologists of the self 

as Whitman and Yeats to Wordsworth and Byron, those romantic patriarchs whose self-

examinations and self-dramatizations probably fathered not only the poetry of what Keats called the 

egotistical sublime but also the more recent ironic mode we might call the egotistical ridiculous.‘
10

 

Guilbert perceptively alludes to such emotional overkills as those of  male authors like Snodgrass, 

which might verge on the egotistical ridiculous, but she also draws attention to the engagement with 

trauma as performance, as dramatization, in which confession is secondary, acting is central. 

However, the first combination that is bound to draw attention to the relevance of this kind 

of poetry dealing with trauma and its echoes has to link personal experience and the public stage in 

postwar America, in contexts provided by both such towering figures lurking from the immediate 

past as Sigmund Freud, by intellectual history, as well as by socio-cultural and political reality. All 

this, considering that this undertaking is made from a 21
st
 century perspective, should also 

accommodate more recent approaches, like the above-mentioned impact that trauma studies started 

making in the 1990s. An account of all this is complex, and can have various ways of weaving 

together voices and narratives, poetic and otherwise, starting with one particular episode, public 

statement, poetic expression, prominent figure… or another beginning episode. 

If one sees trauma, initially perceived as a body wound, then as a psychic wound, as having 

a wider significance in such terms as Caruth‘s ‗trauma, narrative and history‘ or LaCapra‘s ‗history, 

theory, trauma‘ in two of the above-mentioned books, then Robert Lowell‘s ‗confessional itinerary‘ 

through trauma, its ghosts from a more remote or more immediate past and its effects on the poet 

himself, as well as its impact on the public sphere in postwar America, is a good starting point in 

weaving the personal and the public. 

                                                             
7 Qtd. J. Haffenden. John Berryman. London: Macmillan, 1980:1. 
8 Joel Connaroe quotes a revelatory excerpt from an interview with Berryman: ‗Interviewer: You, along with Lowell , 

Sylvia Plath, and several others, have been called a confessional poet. How do you react to that label? Berryman:  With 

rage and contempt! Next question‘(Connaroe 109). 
9 S.M.Guilbert. ‗―My Name is Darkness‘‘: The Poetry of Self-Defintion.‘ Contemporary Literature. Vol. 18: 4 
(Autumn, 1977): 444. 
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Like another important literary figure, Thomas Pynchon, Robert Lowell‘s family past is 

closely linked to America‘s White Anglo-Saxon Protestant history. Will it be surprising that both 

authors will try to symbolically kill the authority figure associated with this impressive past, the 

Father associated with this long and distinguished family history, the more so when it comes to 

dealing with aspects of individual traumatic experience as well? Robert Lowell, or, to be more 

historically precise, Robert Traill Spence Lowell, IV, had been born into a famous ‗Brahmin‘ 

family in Boston, Massachusetts. On his father‘s side, the Lowells included many scholars and 

distinguished public figures
11

, such as James Russell Lowell, poet and ambassador to France, and 

the modernist poet Amy Lowell. On his mother‘s side, the Winslows could be traced back to the 

early settlers that had come to America on board the Mayflower in 1620. 

 Like many of his ancestors, Robert Lowell had attended Harvard. However, the future poet 

did not graduate from that illustrious institution. After two years spent at Harvard, in a fit of mania 

that would be followed by others in later life, the young man knocked his father down. One cannot 

help interpreting the troubled son‘s very aggressive gesture symbolically. The father and Father 

figure he revolts against (otherwise rendered as a pathetic figure in Life Studies as ―Commander 

Lowell‖) is a figure that appears to represent the whole New England Puritan tradition of his family 

history and of America‘s history of the previous centuries. This can obviously be linked to the 

symbolism of Freudian psychoanalysis, which will feature prominently in Lowell‘s poetic career. 

However, the actual father he deals with is a far cry from the authoritarian father figure of Freudian 

psychoanalysis, even if the Lowell family as a whole assumes the towering presence against which 

a certain form of rebellion appears to achieve a more dignified stance. The pathetic figure of 

‗Commander Lowell‘ as shown in some of the poems of Robert Lowell‘s first volume of 

confessional poetry, Life Studies, was too much of a … bad thing, as it were. Even M.L. Rosenthal, 

who first ‗marketed‘ confessionalism through his above-mentioned first article and then his 1960 

book, finds the representation of intimate, embarrassing episodes in one‘s father‘s life hard to put 

up with. He finds the volume as a whole containing a strong dose of, a large number of things 

which should be represses, being ‗a series of confidences, rather shameful, that one is honor-bound 

not to reveal.‘
12

 

Both the reader and Lowell himself, coming from a whole poetic generation influenced by 

psychoanalysis, both wittingly and unwittingly will enact and reenact Freudian scenarios combining 

the private and the public, the obsession with official history, family history and trauma and the 

acting out, working through strategies meant to deal with what Caruth calls ‗unclaimed experience.‘ 

It will be through special forms of transference that Lowell will reenact in various ways, in 

compulsive, obsessive ways an Oedipal scene of rebellion and violence, followed and completed 

mainly by expressions of weakness and vulnerability, thus defying the masculine stereotypes
13

 of 

the patriarchal society in which he lived. The troubled, traumatic relationship with the authority of 

the family past as part of America‘s history is a love-hate relationship in many of Lowell‘s poems. 

At times, as in ‗For the Union Dead,‘ the poetic persona appears to revere the past, seen in relation 

to the unheroic present and its terrible problems, racism and corruption featuring prominently as 

representations of  present-day Boston. There is a dramatic opposition between this and the heroic 

past, woven in a poem celebrating aspects of both family history and American history in this post-

Life Studies poem
14

, ‗For the Union Dead.‘  

In this poem, the pathetic father figure associated with Commander Lowell is replaced by 

the figure of a young and glamorous Civil War hero, Colonel Gould Shaw. The young Boston 

                                                             
11 Lowell Hall at Harvard University is named after another illustrious family member, A. Lawrence Lowell, President 

of the university (1909-1933). 
12 M.L. Rosenthal. The Modern Poets. New York: OUP, 1965 (1960): 231. 
13 ‗Tamed by Miltown, we lie on Mother‘s bed,‘ the pathetic persona (Lowell himself?) claims in the first line of ‗Man 

and Wife.‘ 
14 Lowell had initially included the poem in Life Studies, then he realized that it marked a significant shift in his poetry 

and left it as central to the next volume, to which it also gave its name. 
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Brahmin hero had died at the head of his regiment of African American soldiers. Now his 

monument is seen as anachronistic in the middle of an urban Boston environment which shows 

vivid illustrations of bribery and corruption, in the poet‘s opinion. Ruthless commercialism and the 

accompanying moral degradation of the city
15

 are memorably sketched in the last sentence of the 

poem, which shows what the image of the giant-finned cars of the city‘s business people, the 

American Irish nouveaux riches, amounts to: ―a savage servility/ slides by on grease‖(Collected 

Poems: 378).   

If, on a public level, the poem appears to show Lowell‘s engagement with pressing 

contemporary issues, announcing a significant departure from a certain solipsism associated with 

some of the excesses of his engagement with personal and family taboo subjects, at least in the 

opinion of some (see Rosenthal above), the text as a literary ‗message‘ may be seen as an act of 

‗artistic rebellion‘ against one of his two already mentioned literary fathers. Allen Tate had written 

his famous ‗Ode to the Confederate Dead.‘ His response to ‗father‘ Tate is twofold, in terms of both 

‗anxiety of influence theory‘ and also in terms of Northern vs Southern attitudes to race issues. 

With his ‗To the Union Dead,‘ in addition to a response to Tate‘s ode to the South and to its heroes, 

Lowell also engages with the urgency of the racial issues that had already become very visible in 

America at the time of the Civil Rights movement. 

Like Lowell, Sylvia Plath engages with authority figures inspired by a Freudian scenario, 

but in significantly different circumstances. Like Lowell in relation to his main literary father 

figures, Allen Tate and T.S. Eliot and their attending Modernist mode, in addition to other authority 

figures (his real father, his impressive family history, the American Puritan tradition as a whole), 

Sylvia Plath has her own ‗daddies‘ to deal with. The first authority figure as far as poetry goes is, 

arguably, Robert Lowell himself. Like Ann Sexton and W.D. Snodgrass, Plath had been Lowell‘s 

student at the time. Diane Wood Middlebrook first sees what all these poets had in common rather 

than a possible relationship based on rivalry and anxiety of influence. What is particularly 

significant is that they are brought together by a common interest in psychoanalysis:  

Lowell was the teacher and mentor of Snodgrass, Sexton, and Plath, who also knew each 

other's work very well. Second, they had all been through psychological breakdowns and 

treatment, following rather early marriages. Third, all four poets had become parents—of 

daughters, as it happens—not long before writing their confessional poems. Finally, they 

understood the dynamics of family life in terms of Freudian psychoanalysis.
16

 

However, unlike Snodgrass and most of the ‗confessional Lowell‘ of the 1959 volume, Life Studies, 

in spite of the tragic death that encouraged many critics to see her as a helpless victim, the Plath of 

Ariel can be seen as a defiant rebel, coping with trauma and authority figures in literary games 

going beyond confession and engaging in complex constructions in which the persona achieves at 

times mythical stature. Such a view is supported by critics who have followed a different 

interpretation of Plath‘s poems from that of the initially confessional readings. ‗Initiatory‘ Jon 

Rosenblatt, not ‗confessional‘ M.L. Rosenthal, is one of those who sees Plath‘s engagement with 

traumatic experience in terms of strong, defiant engagement: ‗More successfully than any other 

recent American poet, Sylvia Plath dramatized those moments of crisis during which the self must 

choose between life and death.  By using intensely personal material, she gave concrete form to an 

action involving violent self-transformation and initiatory change.
17

 

 Some of the most critical episodes in Sylvia Plath‘s life had to do with a series of strong 

authority figures, Robert Lowell, considering the confessional persona he had adopted at the time he 

                                                             
15 Significantly, Brahmin, upper-class Lowell this time sides with the aristocratic, although enlightened past of his 

Puritan ancestors, in opposition to what he sees as the corrupt, Irish Catholic rulers of his contemporary Boston. 
16 D.W. Middlebrook ―What Was Confessional Poetry?‖ The Columbia History of American Poetry. Eds. Brett C. 

Millier, and Jay Parini. New York: Columbia University Press, 1993: 636.  
17 Rosenblatt, Jon. ―Sylvia Plath: The Drama of Initiation.‖ Twentieth Century Literature. Vol.25:1 (Spring, 1979) p. 

21. 
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was teaching his confessional disciples, being out of that range. The first of these is usually seen as 

her father, Otto Plath, the last being her poetic rival and estranged husband, Ted Hughes. 

Throughout her short but tumultuous life, Plath had shown her ambivalent attitude to such figures, 

with whom she sees herself engaged in dynamic, dramatic situations. This can be seen in notes 

made in her journal a whole decade before she gained artistic prominence: ‗Do I want to crawl into 

the gigantic paternal embrace of a mental colossus? A little, maybe, I‘m not sure.‘
18

 These words 

seem to foreshadow the central confrontation between the artistic persona and the formidable, 

forbidding male figure at the center of her first volume of poetry, The Colossus. In the journal, 

however, Sylvia has in mind neither her father nor Ted Hughes, but one of her boyfriends at that 

time, Myron Lotz.  

Since her father‘s death when she was a child, Sylvia will enact, act out, work through, a 

half-real, half-imaginary, memorably imagined, father-daughter relationship, in which obsessive, 

compulsive repetitions in all forms and guises is one of the defining coordinates. The most 

shocking, if read as straightforward confession, is Sylvia Plath‘s poem, ‗Daddy,‘ but a more 

comprehensive poetic texture and framework, featuring a whole series of other texts, would be 

necessary in a longer essay than this, in order to describe the author‘s strategy of exorcising her 

demons and getting them to work for her in her confrontation with both trauma and with artistic 

influence and posterity. 

‗Daddy, I have had to kill you./ You died before I had time‘ (Hughes 222
19

), the speaker 

shockingly says at the beginning of Plath‘s famous poem. This fictional voice is supported by that 

of Sylvia herself, speaking with a friend about Otto Plath, her father: ‗I adored and despised him, 

and I probably wished many times that he were dead. When he obliged me and died, I imagined that 

I had killed him.‘
20

 Otto had been born in 1885, and had married Aurelia Schober when he was 

almost 47 (his wife was 21 younger than him). A German, he had come to America at the beginning 

of the 20
th

 century and had worked hard to assert himself in his country of adoption. He was an 

entomologist who wrote his doctoral thesis on bumblebees (who will resurface in some of Sylvia‘s 

best Ariel poems) and became a university professor. 

A dedicated academic putting a lot of effort in his work, Otto was brought down by the 

combination of work and bad health. He would only be strong enough to see his children for about 

20 minutes each evening. Sylvia (Sivvy) and Warren, her younger brother, would tell him what they 

had done at school, would recite poems and tell stories. The relationship was solemn and formal, 

the children had to show their achievements rather than express affection. Otto‘s death in 1940 was 

the main event of Sylvia‘s childhood. Eight-year-old Sylvia felt abandoned by her parent. Her sense 

of self was severely damaged. Later, she would depict her father as an autocrat that she had revered 

and had been in awe of. In her adult life she would look for strong masculine figures that would 

replace in her inner world what she pictured in retrospect (and probably as a result of her familiarity 

with Freud‘s theory as well) the vanished colossus of her childhood.  Was the representation of 

austere, authoritarian, oppressive father figures in her poetry an illustration of autobiographic 

material shaped as confessionalism or was it more than that? 

A simplistic Freudian reading of such poems as Daddy would cast the author as the very 

persona of the poem (author as speaker), an individual still haunted by a traumatic experience from 

childhood, a patient or victim in a Freudian psychoanalytic script, in which the father figure is … 

Otto Plath himself. However, there is evidence that Sylvia, who had developed in interest in 

psychology and psychoanalysis (she even considered doing a PhD in the field) discovered the 

creative potential of a traumatic and dramatic daughter-father relationship both as an analysand 

(after her suicide attempt at 21) and as an apprentice analyst. There is even more evidence that 

processes of transference can be traced in the opposite direction as far as remembered, evoked, 

                                                             
18 Qtd. in L. Wagner-Martin. Sylvia Plath: A Biography. New York: Simon and Schuster, 1987, p.94. 
19 Grimly ironically, one of the two daddy figures is the editor of Plath‘s collected poems, Ted Hughes himself. 
20 Qtd. in D. Perkins .590. 
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imagined traumatic experiences are concerned. Thus, instead of Sylvia or her poetic persona taking 

it out on another male figure (Ted Hughes?) as a traumatic consequence of the psychic damaged 

caused by Otto, one can safely imagine the opposite move.  

In ‗Daddy,‘ the authority figure is first seen as ‗a black shoe‘ in which the persona has lived 

‗like a foot, for thirty years‘ (confessional feature: Sylvia is turning thirty when she writes the 

poem). The speaker claims she has had to kill ‗daddy,‘ while immediately cloaking the father figure 

in a hyperbolic mantle. He is ‗marble-heavy, a bag full of God/ Ghastly statue with one gray toe/ 

Big as a Frisco seal‘(222). This is more reminiscent of the giant figure of the Colossus, another 

authority figure, which, in the eponymous volume, had stood for some form of oppressive 

patriarchal poetic tradition from which the young poet is trying to break free (‗anxiety of influence‘ 

again?). What is more, the father figure is also reminiscent of another figure from ‗Full Fathom 

Five.‘ Like in that poem, the ‗daddy‘ here is pictured as a drowned figure, ‗a head in the freakish 

Atlantic/ Where it pours bean green over blue/ in the waters off beautiful Nauset‘ (Ibid.). Again, it 

reminds one less of Otto Plath than of the eerie presence of the drowned sailor at the beginning of 

Robert Lowell‘s ‗The Quaker Graveyard in Nantucket.‘   

The speaker claims she had tried to bring the father figure from the past, this time in the shape 

of a horrible Nazi apparition.
21

 Then, in a gesture that many ‗genuine Jews‘ and militant feminists 

found scandalous, the speaker imagines herself a Jew in a concentration camp loving her Aryan, 

blue-eyed tormentor: ‗Every woman adores a Fascist/ The boot in the face, the brute/ Brute heart of 

a brute like you‘(223). Immediately afterward, one sees the image of the real daddy, standing at the 

blackboard, a picture that Sylvia had, and is still known, of a cleft-chinned, blue-eyed father of 

German descent, having had nothing to do with Nazi Germany and its horrors. An apparently 

confusing juxtaposition of daddy images - the oppressive black shoe, the drowned figure, 

apparently drawn from Lowell‘s poem, the Eichmann figure, the swastika, the violent Fascist - is 

then led to final resolution. This is not a poem about malevolent, patriarchal figures shaped on the 

father figure, but a shocking response to the trauma caused by someone that the speaker (Sylvia?) 

has made a model of  in terms of what father figures might stand for: ‗a man in black with a 

Meinkampf look/ And a love of the rack and the screw‘(224). If one is still uncertain who this man 

might be, the speaker adds, ‗And I said I do, I do.‘  She had said, ‗I do‘ on June 16
th
, 1956, to Ted 

Hughes.  

Seven years later, Sylvia‘s runaway husband and her poetic rival was trying to break free, in an 

anxiety of influence attitude, from the ‗gentility‘ of contemporary poetry in the form of Philip 

Larkin. Now Sylvia does not pose as victim, but as a powerful and wicked witch
22

 who has ritually 

killed her enemy and her rival, who had assumed the father figure role for a while: ‗If I‘ve killed a 

man, I‘ve killed two -/ The vampire who said he was you/ And drank my blood for a year,/ Seven 

years, if you want to know‘(224). 

Like Lowell‘s, Sylvia‘s poetry may be seen as confessional in the shaping of her own brand of 

a ‗degraded brand of Romanticism, placing the sensitivity of the poet at the center of 

concern‘(Molesworth 163). The sensitivity is there all right, but the ways they deal with trauma 

appear to be very different. Unlike Lowell who, in such poems as ‗Commander Lowell‘ and ‗Man 

and Wife‘ assumes an  unconventionally vulnerable role in his engagement with traumatic 

experiences, Sylvia Plath plays the female warrior, the ritualistic killer of the father figure in Daddy, 

part of a longer series of poem dramatizing the father-daughter relationship, in an attempt at 

achieving a sort of artistic detachment from the traumatic experience which is enacted and 

reenacted in a variety of situations, throughout the poems in The Colossus and Ariel. 
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Abstract: The paper looks over some cross-cultural and cross-modal hypostases of art reception. 

Correspondences, quest for meaning and natural or cultural substitution are adjacent to some less known 
sensorial particularities which, accidentally or not, are mirrored in cultural projections too. The accustomed 

use to characterise a visual object by hearing terms or vice versa opens to more subtle connexions between 

senses and brings again in the core of opens a discussion regarding connexions between senses with 
connotations as well psychological as cultural. The (real) synaesthesia and its opposite (fictitious) sensorial 

split both find in cultural history a common sphere which provides meaning and inspiration for art creators. 

A rather brief mention of some temporo-spatial distortions brings on the issues of the contemporary artist 
and, hopefully, opens a perspective for a further debate.   
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The art perception‘s mechanisms that involve interactions between different sensory 

modalities, be they cross-modal approaches or temporo-spatial deviations are the subject of recent 

preoccupations among scientists. One of the main discussions upon the topic refers to the origin of 

these transmutations, namely whether they come from a neurophysiologic function, or they are just 

cultural artefacts, which determined in time a reflection in brain activity too. Indeed, analogies 

and/or transpositions in a different sensorial modality are closely bound to the evolution of art in 

society. In traditional cultures, any artistic action becomes subject of symbolic interpretation, 

aiming at establishing an unwavering signification. 

The quest for a stable meaning was and still remains the ultimate driving force for art‘s 

comprehension and acknowledgement. An empiric observation led to the ascertainment that the 

need of symbolic translation is inversely proportional to expertise. The musical life in the 19
th

 

Century offers more than one examples for. The musicians treated with condescension, irritation, or 

derision the audience‘s insistent preoccupation to find a suitable meaning for a musical piece. It is 

well-known by musicians the episode when Ludwig van Beethoven was asked the umpteenth time 

―what did you intent to express by this sonata?‖ He replied sarcastically: ―What does it mean? 

Exactly this!‖ And he played again the whole piece. Frédéric Chopin watched amused the feverish 

attempts to find titles or scenarios for his works, and Franz Liszt, although he was one of the 

promoters of the program music, had never created scenarios or metaphors to ―explain‖ his music. 

The Faustian scenario attributed to the B minor Sonata was entirely fabled by his followers. Liszt 

never said that it might have any program
1
. The term ―absolute music

2
‖ seemingly coined by 

Richard Wagner designs a music without a scenario, object, and poetical purpose. The superiority 

of the word over the sound triggered febrile debates among theorists and philosophers of culture in 

the 19
th

 Century. It had been different conceptions regarding the hierarchy of Arts: Johann Gottfried 

Herder or Arthur Schopenhauer regarded music of the pinnacle of the arts, considering the 

invisibility of sound a mark of spirituality, while Immanuel Kant, for instance, believed that music 

is "more enjoyment than culture" because of its lack of conceptual content. Wagner, an advocate of 

                                                             
1 Keneth Hamilton, Liszt: Sonata in B Minor, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p. 28    
2 See the critical writing of Carl Dahlhaus: The Idea of Absolute Music (orig. Kassel, 1978, English version 

Chicago/London 1989) Ch. 10 
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the presence of word amidst music, have reversed an old Christian precept which put music on the 

highest level: ―where words end, music begins‖, claiming that: "Where music can go no further, 

there comes the word […] the word stands higher than the tone
3
.  

Yet, beyond any symbolic, poetic and philosophical interpretation, musicians used liberally 

visual terms to describe technical aspects of music as: up, down, high, low, thick, coloured etc. The 

perception of a ―musical space‖ is widespread – and not only among non-professional audients – 

even if it has no any physical reality. Even if the rejection of the idea of musical space was firmly 

pioneered by Schopenhauer or Igor Stravinsky, the last defining music just as a chrononomy
4
, the 

spatial analogies are part of the average language for music. The persistency and widespread of 

cross-modal sensorial oscillation in art perception process infer that they might rely more on an 

internal structure of the human brain, than on deliberate contrivances built during cultural history
5
. 

The need to tie music not only to words, but also to visual effects provided, beyond metaphorical 

analogies, a lot of technical inventions. Isaac Newton supposed that musical tones and colour tones 

shared common frequencies, a hypothesis retrieved by Goethe in his book Theory of Colours. In the 

chapters referring to the relation between music and colours (747-750), Goethe stated: ―Colour and 

sound are both referable to a higher formula‖
 6

.  

The cross-modal phenomenon closest to the hypothesis of its natural origin is synaesthesia. 

Synaesthesia is defined as a perceptual phenomenon in which stimulation of one sensory or 

cognitive pathway leads to automatic, involuntary experiences in one or more sensory or cognitive 

pathways. This perceptual feature might be sometimes provoked by brain lesions or use if 

hallucinatory drugs, but one can hardly reduce it solely to pathologic states. A synaesthete ―may 

feel the shape of the melody, the aroma of timbre or the taste or colour of harmony‖
7
. Obviously, 

nowadays there are a lot of recent papers treating cross-modal phenomena through the lens of the 

Cognitive Sciences. The new MRfI technologies have proven to be alluring for this field too
8
. They 

permit to see the brain activity in real time and hence to sketch a more comprehensive map of the 

receptive brain. Today cross-modal perception, integration and plasticity are increasingly studied in 

neuroscience to gain a better understanding of the large-scale and long-term properties of the brain. 

We have to mention a basic difference between cross-modalities as educational means for 

enhancing memory and the spontaneous phenomena, which define more accurately synaesthesia. In 

spite of any scientists‘ attempt, synaesthesia still remains an ambiguous topic, which rather calls for 

description than for a rigorous framing. This might come from multiple causes. One, probably the 

most frequent relies on the important differences between subjects. Moreover, synaesthesia does not 

remain constant during the subjects‘ life. There are several forms; some subjects have multi-

sensorial synaesthesia, other, the most numerous point out just the sound-colour association. And 

finally, almost never the sound-colour correspondences are identical. Scriabin criticized the 

coloured hearing of his friend, the composer Rimsky Korsakov, as ―being artificial‖, because he 

reported different cross-modal associations. For instance, whereas to Scriabin the key of F# major 

                                                             
3 Lydia Goehr, The Quest for Voice: Music, Politics and the Limits of Philosophy, Berkley, Los Angeles, London: 

University of California Press, 1998, p. 112 
4 Igor Stravinsky, Poetics of Music: In the Form of six Lessons Cambridge MA, London: Harvard University Press, 

2003 p. 28 
5 Crétien van Campen, ―Synesthesia and Artistic Experimentation‖ in: Psyche: An Interdisciplinary Journal of Research 

on Consciousness 3 (6) Nov. 1997, p. 9 
6 Goethe, Johann Wolfgang von (1810) The theory of colours (Rom translation) Iași, Ed. Princeps, 1995, pp. 207-208 
7 Svetlana, Rudenko, Maria José de Cñrdoba Serrano (2017) ―Musical-Space Synaesthesia: Visualisation of Musical 
Texture‖ in:  Multisensory Research No. 30 p. 280 
8 Among dozens of publications, e.g. Bradley W. Vines et alii, ―Cross-modal interactions in the perception of musical 

performance‖ Cognition No. 101 (2006) pp. 80–113; Julia Simner et alii  ―Synaesthesia: The prevalence of atypical 

crossmodal experiences‖ in: Perception, No. 35 (8) 2006, pp. 1024-1033; Sagiv Noam, 2005 ―Synaesthesia in 

perspective'', in Synesthesia: Perspectives from Cognitive Neuro-science Eds L C Robertson, N Sagiv New York: 

Oxford University Press, pp 3-10;  Daniel J. Levitin, & V Menon, ―Musical structure is processed in ‗language‘ areas of 

the brain: A possible role for Brodmann area 47 in temporal coherence‖ in: Neuroimage, 20/2003, 2142–2152 etc. 
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appeared violet, to Rimsky Korsakov it appeared green. Scriabin had even an explanation for this 

inadvertency: Korsakov might be influenced by the use of this key in pastoral music, hence the 

association with the green grass and leaves
9
. This episode is strengthening not just the extreme 

individuality of this feature, but also its unshakable reality for the subject itself. A disconcerting 

issue is given by some experiences which revealed the existence of a so-called visual imagery 

stirred by sounds even from blinds from birth. Also the colour-blinds who accuse synaesthesia 

perceive textural differences which could be assimilated with colours. It might imply that our 

phylogenetic imagery could be deprived of sensory support. For now, these researches are now just 

in phase of finding
10

. Richard E. Cytowic in his book The Man who tasted Shapes (New York: 

Putnam & Sons 1993) has formulated some general criteria to define synaesthesia: 1) involuntary 

but elicited, 2) projected, 3) durable, discrete and generic, 4) memorable, 5) emotional and noetic
11

. 

Some important artists have confessed in the last two centuries to have this issue, namely a 

visual-hearing concomitancy. Among them, Franz Liszt, Nikolai Rimsky-Korsakov, Alexandr 

Scriabin, Vasili Kandinsky and Olivier Messiaen are the best known. It seems that Kandinsky‘s 

abstract art is related with his multi-modal experiences, which have seriously preoccupied him. The 

artist presumed that one can feel the multi-sensory consonances and dissonances in simultaneously 

performed colour movements, musical movements and dance movements
12

. Arnold Schoenberg 

who has also participated to Kandinsky‘s cross-sensorial experiments has created his 

―Klangfarbenmelodie‖ – a musical technique that involves the splitting of a musical line or melody 

between several instruments, rather than assigning it to just one instrument (or set of instruments), 

thereby adding colour (timbre) and texture to the melodic line. "In a musical sound (Klang) three 

characteristics are recognized: its pitch, colour [timbre], and volume. [...] The evaluation of tone 

colour (Klangfarbe), the second dimension of tone, is thus in a still much less cultivated, much less 

organized state‖
13

.  

It is interesting the fact that the confessions about synaesthesia are not older than two 

centuries. One cannot assume that this feature started just then; most likely the subjects living in 

remote times avoided to confess such oddity. The significant change in mentality referring to the 

artist that have been brought by the Romantic epoch has highlighted the ―special‖, the 

―unaccustomed‖ personality. A new mythology replaced the luminous Apollo with the obscure and 

mysterious Saturn
14

. The Illuminist objectivity mirrored in an Apollonian musical message which 

ruled during the last decades of the 18
th
 century began to fade. The much too recent secularization 

of the society gave signs of decline and the need to find again a transcendental spirituality gave 

birth simultaneously to a reinforcement of the traditional religions, together with creation of new 

cults and revival of old superstition. In the Romantic century to be odd was no more a reason for 

hiding, but a kind of confirmation of the artist condition. We must also mote a peculiar coincidence: 

all the known artists having synaesthesia had intense preoccupations for mysticism, occultism or 

esoteric
15

. 

The cultural reverse of cross-modal conditions dates back to ancient times. In an inverted 

chronological order, we are now witnesses to a multitude of sound-light-colour effects, used in 

musical shows, visual art exhibitions or happenings, not to mention other art form more or less 

innovative. Before the domination of electronic technology, there were built a number of devices 

meant to put together music and visual effect, as the colour organ invented by Scriabin for his work 

Prometheus: Poem of Fire (1915) – the so-called ―clavier a lumière‖. Inventors like Jameson, 

                                                             
9 C. van Campen, op. cit. p. 11 
10 Vilaynur Ramachandran & E.M. Hubbard ―Synaesthesia—A Window into Perception, Thought and Language‖ in: 

Journal of Consciousness Studies, 8, No. 12, 2001, p.11, 27 
11 C. van Campen op. cit. p. 10 
12 Ibidem p. 12 
13 Arnold Schoenberg, Harmonielehre (Theory of harmony), Vienna: Universal-Edition, 1966 p. 503 
14 Veronica Gaspar, My Papers A bilingual volume (under press) p. 196 
15 Greta Berman, „Synesthesia and the Arts‖ in: Leonardo, Vol. 32, No. 1, 1999, p. 16 
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Kastner, Bainbridge, Bishop created devices that could produce music and colour simultaneously on 

the basis of tone-colour correspondence schemes. Alexander Wallace Rimington patented the name 

"colour-organ" in 1893, and had considerable success in concert halls with his colour-music 

performances of compositions of Wagner, Chopin, Bach and Dvorak.  In the 18
th

 Century the Jesuit 

Louis-Bertrand Castel manufactured a ―claveçin oculaire‖ which had a certain impact over his 

contemporaries.  

The correspondences musical scale-colour were part of an ancient tradition, as part of 

broaden signification grills. In Early Modern Europe there were some attempts to systemize several 

tables of correspondences that aimed to establish a novel Ethos, nearer to the expression of 

sentiments issued from the Epoch of Affects. The musical correspondences created (or maybe, 

collected) by Marc-Antoine Charpentier, Jean Phillipe Rameau or, later E.T.A. Hoffmann and 

Albert Lavignac did not directly refer to colours, but to feelings, states of mind etc.
16

. These 

meaning-tables did not coincided; still a certain tradition led to prefer some musical modes ―to 

express‖ a specific feeling. Nevertheless, these analogies could bear an unconscious influence of the 

average use of tonalities. For instance, the epithets ―pastoral, rural‖ used by Albert Lavignac to 

design F major is more likely related to the current use of this key for this kind of repertoire, 

starting with Beethoven‘s Pastoral Symphony
17

. A direct correspondence between sound and colour 

starts with Isaac Newton, to be completed by Goethe
18

 as we noted above. In the Conversations 

with Eckermann (March 23, 1829) Goethe stated: ―I have found a paper of mine among some others 

in which I call architecture ‗petrified music‘. Really there is something in this; the tone of mind 

produced by architecture approaches the effect of music‖
19

.  

Here we meet no more the expression of a cross-modal contamination, but a statement 

issued from a specific culture. We might consider, or not, that the cultural facet of perceptual cross-

modalism is coming from the ancestral art-syncretism, which might also left neurological atavisms. 

Yet such hypothesis, however appealing could it be from a theoretical perspective, does not fall in 

support of a scientific demarche. The differences between these European meaning-tables are more 

salient when comparing them with the immutable signification‘s grills lasting hundreds of years in 

China or India. In Europe such signification-tables did not have neither stability nor complexity as 

the Asiatic ones, a part the Antique Greek‘s Ethos, where some important philosophers as 

Pythagoras, Aristoxenus of Tarentus or Plato achieved a rather stable connexion between musical 

modes and moral qualities. The upsurge of the emotional side in art communication, in the late 

―Epoch of Affects‖ led to the revival of antique meaning correspondences and of the less remote 

medieval rhetorical formulas in music. Yet, the cultural complexity of Pre-modern Europe and the 

endemic tendency to ceaseless change
20

 made happen imperfect and inconsequent these attempts to 

systemize musical communication; attempts which eventually have been reduced to simple 

intellectual games.  

In traditional Asia the cultural side of cross-modal interferences led to a supreme model, 

which have influenced not just art communication, but the entire social structure. In India the 

primary cause of universe‘s creation was the ―fundamental vibration sa‖. Therefore, music and its 

sub-compounds might led to discover ―the ground sound which corresponds to our deepest 

nature‖
21

. The nine vowels, two principal and seven secondary, are related to musical notes, planets, 

colours etc. These assignments are not arbitrary, according to Alain Daniélou, but issued from 

                                                             
16 Ibidem p. 156 
17 Jean-Jacques Nattiez, Bases of a Musical Semiology, Paris: Union Générale d'Éditions, 1975, p. 155 
18 see note 6 
19 Johann Peter Eckermann & Frédéric Jacob Soret, Conversation of Goethe with Eckermann and Soret, Vol. II, 

London: Smith, Elder & Co. 1850, p. 146 
20 Veronica Gaspar, ―Culture, Cultures, Apprenticeship‖, in JRSL No. 6, Iulian Boldea (Ed.) Târgu-Mureş: Arhipelag 

XXI, 2015, p. 38 
21 Alain Daniélou, „MANTRA. The principles of language and music according to Hindu cosmology‖, Cahiers 

dřethnomusicologie 4, 1991, p. 69 
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consistent observations of common characteristics, calling for cosmologic principles, related to the 

intrinsic nature of the world
22

. Both music and words were considered parts of a same integrator 

principle. ―The parallelism is obvious between musical sounds and vowel-sounds of the articulated 

language. Both have a same name: svara‖
23

.  

The Antique China built a general system based on digit 5, and on the five tones of the 

traditional Chinese musical scale. Unlike India, where the correspondences started from sounds in 

relation, the Chinese created a projection in colour, seasons, fundamental elements, until social 

structure etc. based on isolated sounds. Confucianism was created half millennium earlier than the 

Christian era, during Zhou Dynasty (1045 -256 BC). It have had a significant role in the 

development of the musical culture, not only by raising music at the highest level of the human 

knowledge, but also by the creation of the principle of the five steps
24

. "Correct" music according to 

Zhou concept would involve instruments correlating to the five fundamental elements and would 

bring harmony to nature. The five types of chi (vital energy) comprised Five Elements, Five Phases, 

the Five Agents, the Five Movements, Five Processes, the Five Steps/Stages, the Five Celestial 

Emperors and the Five Planets. The same system was also used for describing interactions and 

relationships between phenomena unified under the educational system of the Five Arts (Feng shui, 

Astrology, Medicine, Military strategy, Martial Arts)
25

. It is obvious that people educated in this 

way could and still can easily associate a specific colour with a specific sound. 

In spite of the severe differences between the cultures of both Continents, the Asiatic 

tradition meet the tradition of Ancient Europe in the intellectual perception of music through non-

musical analogies. The gap, which singularized Europe in space and in time occurs after 

Renaissance along with the development of arts as autonomous fields. Incidentally, in the same 

epoch began also the first mentions upon cross-modal perception. 

A reverse phenomenon than cross-modalism can be found in a novel by H.G. Wells, wrote 

in 1895: ―The Remarkable Case of Davidson's Eyes‖. In this singular little story Wells describes the 

case of separation between view and hearing. It is one of the earliest descriptions of ―remote 

viewing‖: a young man suffers an electric accident, which provokes a terrible sensorial detachment 

between his body keeping all his senses but the sight, which was projected in the opposite part of 

the world. His ―eyes‖ assists impuissant to the drama of a shipwreck, unable to act or to be heard, 

while his hearing, touch etc. is in London. This particular ―remote view‖ is unlike the imagery 

described by psychics, spiritualists or persons under the effect of hallucinatory drugs, because his 

eyes saw a real event, occurring in real time.  

The most frequent phase-shifts in art reception are related to time. A whole literature raises 

from the issue of subjective time and of events which can define and value it. The actors are rolling 

again and again a same time slice and visual artists have petrified in their works the time necessary 

for creation. In music, the performer lives in a time and plays/sings the music of another. The 

pianist Dinu Lipatti advocated the priority of the time of direct transmission over the composer‘s 

time
26

 and its hypothetical aesthetics. Michel Imberty observed that music itself goes through 

several temporo-spatial hypostases. It refers to the cultured music that suffer a non-temporal phase: 

the written score
27

. A score, as well as a musical analysis is a kind of ―reification of the musical 

time‖
28

. Therefore the performance might be conceived as a temporalization of the space of the 

score and also as a dissolution of reification.  

                                                             
22 Ibidem, p. 78 
23 Ibidem, p. 76 
24 V. Gaspar, My Papers… p. 243 
25 Idem, Treaty of Comparative Musicology, Paris: Hermann, 1959, p. 87 
26 Dragoș Tănăsescu, Grigore Bărgăuanu: Dinu Lipatti, Bucharest, Grafoart, 2017 p. 116 
27 Michel Imberty, ―Hyposthases of Time  in Musical Creation‖ in: Musicae Scientiae, Vol. 8 No. 2, 2004 p. 8     
28 Ibidem p. 10 
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The ambiguous relation space-time in art perception led Gaston Bachelard to state: ―In its 

countless alveoli, space contains compressed time‖
29

. To ―sink‖ into an art work means to escape 

from the empiric time. The painters from Middle Age until Modern Times placed the characters in 

their familiar time. A man ploughing a field in Peter Bruegel‘s Landscape with the Fall of Icarus is 

dressed like a peasant from the 16
th
 Century. Several Nativities painted by Flemish artists take place 

in a winter scenery. And such temporal incongruities continue since the 20
th

 century in movies, 

operas and theatre plays even if, this time it is no more a matter of ignorance of the historical time 

of the piece, but a deliberate artefact of the director. For instance: the 1996 version of Hamlet in 

Kenneth Branagh‘s movie and, in the same year another Shakespearian adaptation, Romeo and 

Juliet made by Craig Pearce under the direction of Baz Luhrmann place sceneries, costumes and 

actors‘ gestures in a different time. Nevertheless, beyond the temporal deformations, which can be 

seen in the above-mentioned contemporary works, any artistic reception is assuming somehow 

temporal alterations. ―The reverie of musical tensions may be compressed or dilated in the post-

perceptual reality, requesting neither the necessary time to re-compose stable referents, nor a 

rigorous narrative succession‖
30

.  

The relation time-space in Art is a truly rewarding topic, especially nowadays. The 

technological progress in the last century determined significant mutations in art perception. For 

instance, the graphic reproductions dissolute geographic frontiers, as well as television and Internet. 

Since the invention of the gramophone, the music audient can stop the time and recompose any 

musical epoch whenever the listener wants. The listeners from Baroque, for instance, have no 

alternative than the music of the present time. Even the church music, which was always older than 

the everyday music, was performed in the real time of the audience. The time-distortions topic 

deserves a broaden approach; yet we might here mention that the contemporary art consumer has 

more means to manage both time and space in work‘s perception. To the extent that time and space 

become more controlled by the receiver than by the creator, we might imply that the cultural 

responsibility of the latter increases. To adapt to the audience‘s demands can be just a temporary 

compromise. The contemporary art creator has to face many temptations as the fear to be swallowed 

by the anonymous mass in an overcrowded public space, the temptation of special effects due to 

technological upgrading to which we can add the loss of control over time. Thus in an epoch, which 

is very interesting for sociologists and art historians, the artist seems caught between art receivers 

and technology. No further solution can be found either in the too much used quest for novelty or 

popularity. Maybe the choice of most part of art receivers in the artistic forms of the past might 

suggest a path toward our basic cultural core, which sometimes is revealed by symbolic 

reminiscences and fortuitous connections. 
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Abstract: This study is at the intersection of Communication, with Psychology and Sociology. Applying the 

meta-analytical method and the comparative method in triangulation, our research puts negotiation and 

bargaining in the process of reaching an agreement; it also seeks to clarify the status of science or art of 
concern and the field of knowledge that has as its object the description, explanation and functioning of the 

activities of reaching an agreement. 
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1. Introducere 

Zilnic negociem și ne tocmim. Ca atare, este de domeniul evidenței că negocierea şi târguiala 

(tocmeala) au o istorie îndelungată și că originea acestor activități și a conceptelor ce le desemnează 

se pierde în negura vremurilor ce au făcut ca omul să fie ce a ajuns să fie astăzi. Analog, pe un 

palier superior, încărcătura semnificaţională a conceptelor rămâne în întunericul ambiguităţii şi 

polisemiei. Cu alte cuvinte, în aceste concepte îşi dau întâlnire o negură a timpului şi o întunecime a 

semnificaţiei. În fond, întrebările care se ridică în legătură cu negocierea şi târguiala sunt legate nu 

atât de istorie, cât de contemporaneitate. Prima ambiguitate există în ce priveşte raportul dintre 

târguială-tocmeală (engl. „bargaining‖) şi negociere (engl. „negotiation‖); a doua ambiguitate 

vizează statutul de artă sau știință al negocierii/tocmelii. 

 

2. „Bargaining‖ şi „Negociation‖ 

În bibliografia de specialitate pentru domeniul negocierii se utilizează două concepte 

substantivale ce derivă din două verbe: to bargain (a se târgui, a încheia o afacere) şi to negotiate (a 

negocia, a trata cu). 

În legătură utilizarea acestor două concepte,  „bargaining‖ şi „negotiation‖, înregistrăm patru 

poziţii: 

a1) „Negotiation‖. Printre cercetătorii importanţi care optează pentru „negotiation‖ se înscrie 

Bill Scott  (1988 – „Negotiating: constructive and competitive negotiation‖), tradus şi în limba 

română ca „Arta negocierilor‖ (Bucureşti, 1997). Deşi vorbeşte despre Roger Fisher şi William Ury 

ca „negotiation gurus‖, Leigh L. Thompson preferă conceptul de „negotiation‖ şi elaborează 53 de 

adevăruri despre negociere (Thompson, 2008, p. 21). 

a2) „Bargaining‖. Mai întâi, întâlnim specialişti care se axează exclusiv pe unul dintre ele. 

John G. Cross (1965, p. 67), de exemplu, se ataşează de „bargain‖ şi elaborează „A theory of 

bargaining process‖ în care ia în calcul „bargaining situations in which the outcome is clearly 

dependent upon interactions omong only a few individuals‖. 

În acelaşi plan se situează Roger Fisher şi William Ury (1981) (în „Getting to yes‖ – 1981, 

ediţia a doua, 1991) care fac din „bargain‖ conceptul favorit. R. N. Lebow , în cartea sa „The art of 

bargaining‖ (1996), se raliază reţinerii lui „bargain‖ ca nuclear și arată că „the best-known book on 

bargaining‖ este „Getting to yes‖ (Lebow, 1996, p. x). 

a3) „Bargaining‖ sau „negotiation‖. Există şi cercetători care nu au preferinţă pentru unul sau 

celălalt. G. Richard Shell (1999) preferă să recurgă la „bargaining‖ când este vorba de procesul 

general de atingere a unui acord, iar când se referă la tehnicile concrete de realizare a acordului, 

apelează la „negotiation‖. Traducerea în limba română a cărţii lui G. Richard Shell, Bargaining for 
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advantage: negotiation strategies for reasoonable people (1999), transpune şi „bargaining‖, şi 

„negotiation‖ prin „negociere‖: „Negocierea în avantaj: strategii de negociere pentru oamenii 

rezonabiliŗ( 2005). 

Gavin Kennedy vorbeşte atât despre „negotiation process‖ cât şi de „bargaining process‖. În 

mod specific, fiecare parte este „negotiator‖. Ansamblul circumstanţial (timp, loc, rol, relaţie) în 

care se află negociatorii ce derulează „bargaining process‖ este numit „negotiating situations‖ 

(Kennedy, 2007). 

R.J. Lewicki, A. Hiam şi K.W. Olander (2006) sunt de părere că „bargaining‖ este un proces 

şi o strategie de tip competitiv, iar „negotiation‖ constituie un proces şi o strategie de tip 

colaborativ. Boris Groys găseşte că „negotiation‖ rămâne în termenii unui „agreement‖, în timp ce 

„bargaining is the negociation over the terms of an agreement‖ (Groys, 2008, p. 61). 

a4) „Bargaining‖ şi „negotiation‖. O situaţie specială o reprezintă aceia ce nici nu preferă pe 

unul sau pe altul şi nici nu utilizează pe unul într-un plan, context sau situaţie, iar pe altul în alt 

plan, context sau situaţie. L. N. Rangarajan (1985, p.22), de exemplu, elaborează „a theory of 

bargaining and negotiation‖ în  care centrală este ideea că „the process of bargaining and 

negotiation must have an element of give and take‖. 

b) Etimologie. „Negotiation‖ provine din latinestul „negotiationem‖ (nominativ „negotiatio‖) 

care însemna „business, trafic‖. Verbul „negotiari‖ („carry on bussiness‖) are participiul prezent 

„negotium‖(„business‖). Cuvântul este construit din „neg-„ („not‖) + „otium‖ („ease, leisure‖). Una 

dintre semnificaţiile lui „negotiate‖ este „to communicate in search of mutual argument‖.  

 „Bargaining‖ vine din lexemul francez „bargaine‖ ce avea semnificaţia „business transaction 

or argument‖. 

c) Oxford English Dictionary reţine următoarele profiluri semantice pentru cele două noţiuni: 

„Bargain: An argument between two parties settling how much each gives and takes, or what 

each performs and receives in a transaction between them‖. 

„Negotiation: To hold communication or conference (with another) for the purpose of 

arranging some 

d) În opinia noastră, atât „bargaining‖ („târguială‖, „tocmeală‖), cât şi „negotiation‖ 

(„negociere‖) trebuie să existe. Fiecare desemnează un proces de comunicare specific unei situaţii 

de căutare a unui acord. Ele trebuie utilizate în contexte specializate. Atunci când se discută la piaţă, 

la târg, un preţ, conceptul adecvat este „bargaining‖ („târguială‖) şi se poate vorbi de „bargaining 

situation‖. Când căutarea unui acord are loc în situaţii cu pronunţat caracter oficial („negotiation 

situations‖), vom vorbi de negociere. Tratativele constituie o formă de negociere.  

 

2. Negocierea – artă, tehnică, ştiinţă 

Se vorbeşte despre negociere (şi despre târguială-tocmeală) fie ca despre o tehnică, fie ca 

despre o „artă‖, fie ca despre o ştiinţă (Onyesom & Onyesom, 2015; Simons, 2015; Frunza, 2018). 

Cărei discipline, cărei ştiinţe, cărui domeniu îi aparţine această tehnică sau această artă? 

a) Opţiunea negocierii-tehnică îşi găseşte cei mai calificaţi reprezentanţi români în profesorii 

Dan Voiculescu şi Vasile Tonoiu. 

În opinia lui V. Tonoiu (1997, p. p. 145)
 
 negocierea „constituie mai ales o tehnică (politică, 

diplomatică, sindicală etc.) de reglementare a conflictelor‖. D.-J. Johnson (1994) consideră 

persuasiunea atât artă cât şi ştiinţă; ca parte a persuasiunii, negocierea este, totodată, artă şi ştiinţă. 

Totodată, Herb Cohen (1995, p. 9) apreciază că negocierea fiind „un domeniu de cunoaştere‖. 

Dacă „arta negocierii‖ descoperă negocierea în toate ipostazele existenţei umane, negocierea-

tehnică constată că „oamenii negociază tot timpul existenţei lor‖ (Voiculescu, 1991, p. 28), 

„negocierile comerciale‖ fiind „cele care domină activitatea noastră cotidiană‖ (Prutianu, 1998, p. 

120).  În ce priveşte pe cei care negociază, ei sunt ţinuţi de o „încredere reciprocă‖, de o „încredere 

prudentă‖ fără de care „nu vor ajunge niciodată la un acord‖ (Prutianu, 1998, p. 26). Pentru a 

încheia acordul-scop al negocierii, partenerii caută să orienteze şi chiar să controleze impresiile, 

sens în care recurg la „o serie de tehnici‖ (Voiculescu, 1991, p. 29). Observăm că negocierea-artă ca 
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şi negocierea-tehnică au în centru orientarea(Negrea & Voinea, 2018a; Negrea & Voinea, 2018b) . 

Cu alte cuvinte, venind din ambele direcţii, direcţia artă şi direcţia tehnică, analiza vede negocierea 

ca persuasiune. În cheie tehnică, prin negociere se înţelege „o tranzacţie ale cărei condiţii nu au fost 

fixate‖ (Voiculescu, 1991, p. 31). 

b) Deşi bine fundamentată, opţiunea negocierii-artă constituie o poziţie slabă. Înainte de toate 

pentru că arta nu are putere, iar negocierea tocmai pe domeniul unei puteri se afirmă. Printre 

reprezentanţii poziţiei slabe, am zice artistice, se numără Gavin Kennedy, Jean Hiltrop şi Sheila 

Udal, Ştefan Prutianu ş.a. Specialistul ieşean Ştefan Prutianu (1998, p. 11) vede negocierea ca „arta 

de a te înţelege cu partenerul de schimb, evitând conflictele şi represaliile‖. Binecunoscutul studiu 

despre negociere de Jean Hiltrop şi Sheila Udal (1998) chiar „Arta negocierii‖ se numeşte. Pe 

aceeaşi idee îşi dezvoltă a sa teorie a negocierii drept condiţionalitate elaborată şi Gavin Kennedy 

(1998, p. 265) care arată: „Negocierea este o artă, nu o ştiinţă‖.  

Calea negocierii nu este deplin asigurată doar dacă unul dintre parteneri gândeşte şi simte ca 

celălalt, trebuie ca fiecare dintre parteneri să gândească şi să simtă la fel ca celălalt (Taylor, 2018; 

Florin, 2018; Nistor, 2019). 

Văzută ca artă, negocierea prinde universalitate existenţială şi temporală: „Poţi negocia 

oricând, orice, aproape cu oricine. Negocierea este prezentă în toate ipostazele existenţei umane‖ 

(Prutianu, 1998, p. 11). Două sunt problemele artei negocierii: „ce şi cu cine?‖ şi „la ce bun?‖. 

Răspunsul la prima întrebare ne lămureşte că se poate negocia cu nevasta, cu amicii, cu şeful, cu 

teroriştii, cu clientul, cu sindicatele, cu puterea politică, cu opoziţia sau cu delegaţia altui stat. 

Obiecte ale discuţiei pot fi: lista invitaţilor, plata notei la restaurant, o majorare de salariu, condiţiile 

eliberării unor ostatici, condiţiile unui acord comercial etc. În ce priveşte scopul, negocierea se 

îndreaptă spre „soluţii negociate‖, „căutate în comun‖. 

Arta negocierii, oricât de autonomă ar părea, are presupoziţii care o fac mai practică decât se 

profila iniţial. Stăpânirea artei negocierii semnifică să ştii (s.n.) „să orientezi, să influenţezi şi să 

manipulezi comportamentul‖ partenerului (Prutianu, 1998, p. 11) „pentru a-l face să spună «DA»‖. 

A influenţa, a orienta, a manipula, înseamnă a persuada. Prin urmare, „arta negocierii‖ prin faptul că 

impune să ştii să persuadezi nu este chiar şi numai o artă, ea este o şti-inţă: o ştiinţă persuasivă care 

ajunsă la perfecţiune apare metaforic ca o artă.  

„Arta negocierii‖ despre care vorbeşte Ştefan Prutianu se supune unei exigenţe de a şti, adică 

nu mai este o artă ingenuă. Negocierea fiind o întreprindere comunicaţională, în studiul ei nu putem 

să nu valorificăm o idee importantă a lui Robert Escarpit. Trebuie să ne debarasăm de ideea unei 

comunicări inocente: comunicăm, arată mai departe Escarpit, pentru a acţiona asupra relaţiei 

sociale, pentru a sluji un proiect mai mult sau mai puţin conştient. Modelată sub această clarificare, 

„arta negocierii‖ nu rezistă inocenţei (Teodorescu, Calin & Busu, 2016; Boldea, 2017; Loacă, 

2018).  

c) O opinie interesantă expune Tom J. Waters care aduce negocierea într-un sistem de trei 

coordonate, arătând că „there are three principal aspects to consider when negotiating: the art, the 

science, and the spreadsheet‖; ascendentul acestei opţiuni provine din gândirea „spreadsheet‖-ului 

ca „series of grids for displaying information‖ (Waters, 2010, pp. 132-137). 

d) În opinia profesorului Claudiu Coman negocierea „este în acelaşi timp o artă şi o ştiinţă‖. 

Ca artă, „permite celui care ştie să pună în practică strategii, tehnici şi tactici, să reuşească mai 

bine‖. Ca ştiinţă, ea „se bazează pe alte ştiinţe, cum ar fi psihologia, filosofia, matematica‖; 

„majoritatea oamenilor o practică inconştient în fiecare zi fără să o fi studiat neapărat‖ (Coman, 

2007, p. 11). Pe aceeaşi direcţie, Howard Raïffa (2002, p. 8) vorbeşte despre „art side‖ şi de 

„science side‖ a negocierii şi arată că arta şi ştiinţa „can interact synergistically‖. Pe aceeaşi poziţie 

se aşează şi Arthur A. Slatkin (2010, p. 3) care subliniază: „negociation is both science and art‖. O 

subtilă diferenţă constă în aceea că faţă de negocierea „artă şi ştiinţă‖, Slatkin vede negocierea ca 

„ştiinţă şi artă‖. 

e) Există şi poziţia, exprimată printre alţii, de Stephen Guth (2008, p. 1) care susţine că 

„negociation is definitely not an art and it is not much of a science‖. 
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3. Concluzie 

În opinia noastră, negocierea şi târguiala (tocmeala) constituie un domeniu de preocupări ce 

se axează pe realizarea de acorduri. Obiectul negocierii şi târguielii îl reprezintă stabilirea unui 

acord. Acordul este o înţelegere referitoare la prestaţii, drepturi şi obligaţii ale părţilor. Înţelegerea 

poate fi sau poate să nu fie formalizată într-un contract, acord, protocol etc.  

Negocierea şi târguiala au un fundament ştiinţific, constând în concepte, teorii, metode şi 

tehnici (strategii, tactici stratageme şi manevre). Pe această dimensiune, negocierea şi târguiala 

constituie o ştiinţă. Pe o altă dimensiune a lor, în raport cu competenţa şi performanţa 

participanţilor, cu eleganţa şi fineţea demersurilor, cu altitudinea know-how-ului emergent, 

negocierea şi târguiala pot fi văzute ca o artă. Negocierea nu este o comunicare inocentă (Bentchev, 

2017). Mai mult, comunicarea negociaţională se prezintă drept una dintre cele mai puţin inocente 

specii de comunicare. Ea slujeşte un proiect persuasiv. Întreprinderea negociaţională reprezintă în 

mare parte o intervenţie persuasivă. În plus, persuasiunea negociaţională se recomandă pe ea însăşi 

drept o intervenţie convictivă. Apreciem că poziţia teoretică cea mai judicioasă este de a vedea 

negocierea (comunicarea negociaţională) drept o parte a comunicologiei, în aceeaşi măsură ştiinţă, 

artă şi tehnică-know how. 
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Abstract: A fundamental contribution in the history of mathematical logic was the Kurt Gôdelřs theorem: if 

we have a predicative formalization of the simple domain of mathematics, arithmetic and build with these 
logical formulas an axiomatic system then is stranded every trial of building a completeness system, what it 

demonstrates as theorems all formulas what is valid in the arithmetical domain.  

The incompleteness what is the Gôdelřs discovery in the mathematical fields, is appeared, and, in the logical 
fields. We have discovered that the incompleteness is in the levels of modal logic. 

 

Keywords: modal logic, incompleteness, level, validity, axiomatic style. 

 

 

   O contribuție fundamentală în istoria logicii matematicii din secolul trecut o reprezintă 

teorema lui  Kurt Gôdel
1
. Teorema lui spune:  

Dacă formalizăm propozițiile celui mai simplu domeniu al matematicii, aritmetica și construim cu 

aceste formule logice(formulele logice  sunt actorii din sistemul formal
2
) atunci eșuează orice 

încercare de a construi un sistem axiomatic-informațional complet, care să demonstreze ca teoreme, 

toate formulele ale căror propoziții sunt adevărate în domeniul aritmeticii. Conform teoremei 

fundamentale a raportului dintre sistemele formale și cele formal-informaționale, sistemele formal-

informaționale  pe care regizorii le construiesc, nu au nici o influență asupra sistemului formal de la 

care pornește construcția. Deci aceste propoziții ale aritmeticii, domeniul întreg este imun față de 

sistemul formal-informațional. Deci consecința teoremei lui Gôdel asupra propozițiilor din 

aritmetică este nulă, adică acestea își continuă destinul ca și cum această teoremă nu ar exista, 

pentru că nu le privește pe ele, ci privește doar actorii pe care regizorul i-a creat luând de la aceste 

formule doar o copie(o instanță) și nu formula. Deci aritmetica ca și întreaga matematică și-a 

continuat apoi existența ca și cum această teoremă nu ar fi fost formulată, pentru că nu referă la ele. 

Dar atunci de ce a creat Gôdel această teoremă? El a creat-o pentru a invalida un tip de 

axiomatizare, deci un tip de sisteme formal-informaționale create pornind de la matematică. Este 

vorba de celebrul proiect a lui David Hilbert, unul din marii matematicieni ai secolului XX, care și-

a propus să axiomatizeze întreaga matematică, deci să creeze un sistem formal-informațional 

axiomatic peste întreaga matematică. Iar Gôdel a creat teorema sa ca să invalideze acest proiect și 

sub nici o formă ca să arunce asupra aritmeticii sau matematicii în general, o umbră negativă, 

precum că ar avea o vulnerabilitate, o infirmitate etc. Sub nici o formă. Deci el a creat această 

teoremă special pentru invalidarea proiectului hegemonico-axiomatic asupra matematicii, inițiat de 

Hilbert. Și desigur, teorema a avut rezultatul scontat: proiectul hegemonic a fost abandonat. 

Pentru că aritmetica este un sub-domeniu acceptat de celelalte domenii ale matematicii(care cresc, 

ca și domeniile logicii, spre infinit, adică niciodată în istoria logicii și matematicii, ca științe 

metafizice, care conceptualizează și teoretizează infinitățile, nu se va putea spune că s-a construit 

ultimul domeniu), deci toate domeniile matematicii, reconstruite axiomatic sunt incomplete.  

                                                             
1 Klaus G., Logica modernă, Ed. Științifică,  B., 1976, p-318. 
2 Oancea M., Axiomatizări gôdeliene în domeniul K, Ed. Printech, B., 2018, p-87.  
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În articolul Rezolvarea problemei Kantiene a judecăților sintetic-apriori
3
 am decis că formalizând 

orice teorie matematică obținem un sistem formal care se plasează în sub-nivelul Kantian(care 

funcționează ca și nivelul general valid)  și în nivelul general valid, pentru că numai matematica și 

logica au functori între care funcționează relații de valuare și relații generice de definiție inter-

functoriale. Numai logica și matematica conceptualizează și teoretizează mulțimi infinite de sub-

mulțimi infinite calitative și respectiv, cantitative. Toate celelalte științe sunt locale, adică studiază 

mulțimi finite de obiecte. Și deci formalizate logic, obținem sisteme care se plasează la nivelul 

semi-general valid, adică o formulă este adevărată în unele sisteme dar poate fi falsă în alte sisteme. 

Și aceasta este esența unei teorii științifice locale: conține propoziții care sunt garantate de creator 

ca fiind valide local, în acea teorie. Dar propoziția respectivă poate fi falsă în altă teorie. Celebră 

este axioma luminii a lui Newton: Lumina se propagă instantaneu, adică are viteza infinită. Această 

axiomă a fost validă în teoria lui Newton, iar în teoria lui Einstein ea a devenit nevalidă. Numai 

matematica și logica conceptualizează și teoretizează mulțimi infinite care prin reprezentările finite 

construite oferă teoreme(formule în matematică) care sunt etern valide. 

Deci teoriile matematice formalizate, ca sisteme logice, se plasează în sub-nivelul kantian și în 

nivelul general-valid și în mod necesar, aceste sisteme formalizate vor avea propoziții gôdeliene, 

deci propoziții care nu pot fi demonstrate în sisteme axiomatice, deși ele sunt valide în domeniu.  

Completitudinea este una din meta-proprietățile
4
  unui sistem formal-informațional, alături de 

consistență, de validitate și de independența axiomelor. O proprietate devine meta-proprietate atunci 

când un sistem afirmă că o are și oferă și metoda de validare. Numai sistemele formal-

informaționale ale logicii au această putere, deci numai ele au meta-proprietăți.  

Meta-proprietatea fundamentală constructivă este consistența: 

O mulțime S de propoziții P1, P2,…, Pn devine sistem dacă și numai dacă: 

1. Nu există(nu sunt acceptate) două propoziții Pi și Pj, astfel încât între cele două să existe 

relația 

-Pi=Pj, 

adică una să fie negația celeilalte. 

2. Dacă există propoziția Pi, atunci nu se poate demonstra din axiomele acceptate teorema Ti 

astfel încât 

 -Ti=Pi 

3. Dacă din axiomele acceptate se poate demonstra Ti, din aceleași axiome nu poate fi 

demonstrată teorema Tj astfel încât 

-Ti=Tj  

Dacă se poate accepta sau demonstra, adică dacă se ajunge la o contradicție, indiferent pe ce cale, 

atunci mulțimea respectivă nu urcă la poziția de sistem, ci rămâne o mulțime amorfă. Această meta-

proprietate este fundamentală și pentru lumea ontologică a sistemelor în asociere cu emergența: Un 

sistem ontologic este generat numai și numai dacă mulțimea elementelor componente este 

emergent-consistentă.
5
 

Existând o meta-proprietate constructivă de sisteme formal-informaționale, consistența, în mod 

necesar va exista și o meta-proprietate distructivă de sisteme formal-informaționale, non-validitatea: 

Un sistem formal este valid dacă și numai dacă orice teoremă care poate fi demonstrată în sistem, 

pornind de la axiome și utilizând reguli axiomatice este și validă în domeniul(în sistemul formal în 

care a fost creat sistemul axiomatic ca sistem formal-informațional) în care a fost creat sistemul. 

Dacă poate fi demonstrată o teoremă în sistem și ea nu este validă în domeniul de constituire atunci 

‖sistemul‖ este eliminat(ca fiind ne-valid), adică acordarea poziției
6
 de sistem de către meta-

                                                             
3 Oancea M, Rezolvarea problemei kantiene a judecăților sintetic-apriori, în Raționalitate și spiritualitate, Ed. Printech, 

B., 2016, p-102. 
4 G.E. Hughes, M. J. Cresswell, A new introduction to modal logic, Routledge, London, 1996, p-72. 
5 Oancea M., Sistemele lumii cu viață și sistemele logice, în Metafizică, logică și spiritualitate, Ed. Printech, B., 2018, 

p-99. 
6 Oancea M, Sisteme ontologice, în Raționalitate și spiritualitate, Ed. Printech, B., 2016, p-71. 
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proprietatea de validitate a fost eronată. Numai sistemele formal-informaționale logice au această 

putere: auto-distrugerea atunci când nu respectă valorile presupuse. 

Desigur, și în lumea ontologică există un principiu distructiv, corelat al  meta-proprietății de non-

validitate, principiul doi al termodinamicii
7
: 

Un sistem urcă cu atât mai mult(sau coboară cu atât mai mult) în ierarhia ontologică cu cât consumă 

mai puțină masă și energie(respectiv consumă mai multă masă și energie). Deci în lumea ontologică 

cei care aplică principiul doi al termodinamicii sunt celelalte sisteme grupate în alianța tuturor 

împotriva unui sistem(ATIUS) dat pentru a-l obliga să respecte principiul doi al termodinamicii, 

adică să consume cât mai puțină masă și energie și deci să le rămână lor mai multă masă și energie 

din sistemul termodinamic relativ închis. 

Cele două meta-proprietăți fundamentale, ale sistemelor logice formal-informaționale, consistență și 

validitatea acționează corelat, primul construiește sisteme formal-informaționale, secundul distruge 

unele dintre aceste sisteme formal-informaționale. La fel, corelat, funcționează și principiile 

sistemelor ontologice: emergența-consistentă creează sisteme ontologice iar principiul doi al 

termodinamicii distruge unele din aceste sisteme: le distruge pe cele care nu îl respectă.  

Deci primele două meta-proprietăți sunt fundamentale: geneza și distrugerea sistemelor formal-

informaționale este modelată de ele. Celelalte două meta-proprietăți, independența axiomelor și 

incompletitudinea, nu sunt însă esențiale, adică respectarea sau non-respectarea lor nu are 

consecințe asupra genezei sau distrugerii sistemelor formal-informaționale, adică orice sistem care 

nu respectă aceste proprietăți poate să persiste foarte bine. 

O axiomă este independentă dacă și numai dacă: 

1. Nu poate fi demonstrată ca teoremă din alte două axiome, sau chiar din una prin substituție 

uniformă, 

2. Nu poate fi demonstrată ca teoremă dintr-o altă axiomă și o teoremă deja demonstrată 

3. Nu poate fi demonstrată ca teoremă din alte două teoreme deja demonstrate, sau chiar dintr-

o teoremă anterior demonstrată prin substituție uniformă. 

Dacă poate fi demonstrată ca teoremă, indiferent pe ce cale, ea pierde rolul de axiomă și primește 

rolul de teoremă, reducându-se în acest fel numărul de axiome. Baza teoretică a acestei meta-

proprietăți aparține lui Aristotel
8
: în orice sistem formal trebuie să utilizăm un număr minim de 

principii. Principiul mai este cunoscut și ca ‖briciul‖ lui Ockham. 

Deci dacă un sistem are și axiome ne-necesare(care pot fi demonstrate ca teoreme) va exista doar o 

încălcare a meta-proprietății dar acest fapt nu repercutează asupra genezei și persistenței lui, adică 

la geneza sistemului sau la distrugerea sistemului nu participă independența axiomelor. Iar a doua 

proprietate secundară, ne-esențială este completitudinea: 

Un sistem axiomatic-informațional este complet dacă orice propoziție validă în domeniul în care a 

fost creat sistemul, sistemul formal, este demonstrată ca teoremă în sistemul axiomatic-

informațional. 

Incompletitudinea, descoperită de Gôdel în matematică, părea că evită logica. Dar noi am descoperit 

că există incompletitudine în unele niveluri ale logicilor modale. Logicile modale se construiesc în 

ierarhii. Există următoarele niveluri ale ierarhiei validităților modale I1_2
9
: 

1. Nivelul tautologic care conține mulțimea infinită a tautologiilor modale: o formulă este 

tautologie modală, datorită relațiilor dintre elementele componente în raport cu operatorii bi-

argumentativi bi-valorici cu negație în infra-logica modală
10

. 

2. Nivelul pe care l-am descoperit și pe care l-am denumit general valid: o formulă este general 

validă în proiecția decizional-conjunctivă dacă este adevărată în orice logică și în orice sistem 

care poate fi creat în cel de-al treilea nivel, nivelul semi-general valid. 

                                                             
7 Oancea M., Sistemele lumii cu viață și sistemele logice în Metafizică, logică și spiritualitate, Ed. Printech, B., 2018, p-

99. 
8 Aristotel, Metafizica, Ed. IRI, B., 1996, p-128. 
9 Oancea M., Domenii și sisteme ale logicii modale, Ed. Printech, B., 2015, p-74. 
10 Oancea M., Logici propoziționale m-argumentative n-valorice, Ed. Printech, B., 2018, p-61. 
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3. Nivelul pe care l-am numit semi-general valid: o formulă modală aparține nivelului semi-

general valid dacă și numai dacă există o logică și un sistem în care ea este adevărată și există o 

logică și un alt sistem în care ea este falsă. 

Ierarhia I1_2(în care raportul aristotelic
11

  dintre argumentele propoziționale ale unei propoziții 

implicative cu antecedent și consecvent, este R1 sau R2) are două proiecții: o proiecție decizional-

conjunctivă și o proiecție axiomatico-disjunctivă. 

Prima proiecție o utilizăm în construcția decizională a unui sistem: utilizăm o metodă de decizie 

pentru a selecta formulele valide din mulțimea formulelor bine formate iar pornind de la acestea 

construim în final reprezentarea lor finită
12

. 

A doua proiecție o utilizăm pentru a genera sisteme axiomatice utilizând metoda axiomatică, clasică 

sau optimală
13

. 

Noi am creat o primă metodă directă completă(care decide nu numai asupra formulelor din 

sistemele modale fără noduri de oprire(FD, fără diez) ci și în sisteme care au noduri de oprire(CD, 

cu diez)
14

) de decizie modală, metoda viziunilor
15

 care ne-a permis să construim ierarhia 

validităților. Rezultatul este redat de teorema fundamentală a proiecției decizional-conjunctive: 

Metoda viziunilor este perfectă(completă). Deci orice formulă din ierarhia infinită a formulelor 

modale poate fi decisă prin metoda viziunilor, sau în forma corelată, nu există o formulă modală 

bine formată care să nu poată fi decisă(căreia nu i se poate descoperi validitatea) deci care să nu 

poată fi poziționată în cele trei niveluri sau în negațiile lor(ierarhia integrală a modalităților are trei 

niveluri pozitive(ierarhia pozitivă) și trei negative(ierarhia negativă)) sau în una din celelalte 3 

ierarhii: I3, I4, I5. La nivelul tautologic cele două proiecții coincid: adică și orice tautologie într-un 

sistem axiomatic poate fi demonstrată ca teoremă.  

Noi am demonstrat că în nivelul general valid
16

  toate sistemele axiomatice, sistemul K, creat de D. 

Scott și G. Lemmon și sistemul GE, creat de noi, sunt incomplete. Deci există în acest nivel, în 

proiecția axiomatic-disjunctivă o infinitate de formule care sunt valide și nu pot fi demonstrate în 

nici un sistem axiomatic care poate fi creat. Incompletitudinea funcționează și pentru unele sisteme 

axiomatic-informaționale care pot fi create și în nivelul semi-general valid. 

Deci există, în nivelul general valid, actori, pe care în onoarea lui Gôdel, i-am numit vechi 

gôdelieni, G(0/y) în tablourile GE(n) și G(x/0) în tablourile K(n)
17

, care merită să fie demonstrați și 

nu sunt demonstrați. Din vina cui? Din teorema lui Gôdel, nu rezulta a cui era vina? Nu putea să o 

descopere. Teorema lui demonstrează că axiomatizarea nu este universală, deci dacă toate 

propozițiile matematicii sunt formalizate atunci din ele(din aceste formule logice obținute prin 

formalizarea predicativă) nu se poate sub nici o formă construi un sistem complet. Fiind în logică,  

noi luăm o formulă(care în trecutul ei a fost o propoziție a domeniului matematic, științific și care a 

fost formalizată) și o re-formalizăm, adică creăm o instanță a sa, un actor în sistemul formal-

informațional.  

Deci cauza că există formule care sunt general-valide(și deci merită să fie demonstrate ca teoreme) 

nu constă în faptul că acele formule din sistemul formal ar avea vreun defect, vreo incapacitate, ci 

se datorează stilului de axiomatizare(numărul și tipul de reguli axiomatice acceptate), deci 

constructorului sistemului formal-informațional axiomatic. Deci vina pentru vechii gôdelieni care 

merită să fie demonstrați și sunt conștient acceptați ca victime colaterale și nu sunt demonstrați o 

poartă Scott și Lemmon pentru sistemul K, și o purtăm noi pentru sistemul GE(real există o 

infinitate de sisteme K și GE). Și noi procedăm în acest fel(sub nici o formă pentru că, ne place!)  ca 

                                                             
11 Oancea M., Logici modale neconexe, Ed. Printech, B., 2017, p-13. 
12 Oancea M., Sisteme modale conexe semi-integrale, Ed. Printech, B., 2017, p-3. 
13 Oancea M., Sisteme axiomatice optimale și sisteme tautologice, Ed. Printech, B., 2014, p-8. 
14 Oancea M., Domenii și sisteme ale logicii modale, Ed. Printech, B., 2015, p-109. 
15 Oancea M., Logica modală, Ed. Printech, B., 2003, p-94. 
16 Oancea M., Axiomatizări gôdeliene în domeniul K, Ed. Printech, B., 2018, p-91. 
17 Oancea M., Axiomatizări  gôdeliene în domeniul K, Ed. Printech, B., 2018, p-10. 
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să putem construi sisteme axiomatice și să le facem persistente, să evităm orice situație de 

distrugere, de care poate profita dura meta-proprietate de validitate. 

Deci teorema fundamentală a proiecției axiomatic-disjunctive este: nu există și nu poate exista un 

sistem axiomatic care să demonstreze ca teoreme nu numai toate formulele valide în cele trei 

niveluri(așa cum metoda viziunilor poate decide asupra validității oricărei formule din ierarhie 

indiferent de nivelul în care se află) dar nu există și nu poate exista pentru nivelul general valid și 

pentru nivelul semi-general valid, un sistem axiomatic care să demonstreze ca teoreme toate 

formulele care sunt valide în acel  nivel. 
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1. Introduction 

Spirituellement, l'écrivain Salah Stétié - un poète important du monde contemporain - n‘est 

pas en visite en Roumanie, mais il est chez certains de ses amis. En Roumanie, il se trouve, en 

quelque sorte, dans sa propre maison, et en roumain, il se situe au cœur même de l'esthétique de la 

littérature roumaine. Dans l'ordre du réel, il était un ami d'Emil Cioran, Eugen Ionesco, Constantin 

Brancusi, Stefan Lupascu et d'autres Roumains qui, avec citoyenneté, ont trouvé leur seconde vie 

nationale en France, ouverte à la culture et à l'humanité. Horia Bădescu le considère à juste titre 

comme "le plus important écrivain libanais contemporain" (Rad, 2018, p. 369). On comprend donc 

la nécessité et l‘utilité d‘une anthologie bilingue de sa lyrique dans un pays membre de la 

francophonie comme la Roumanie: Salah Stétié, Lřautre cóté brûlé du très pur / Cealaltă parte arsă 

a celui prea pur (Iași: Editura Timpul, 2018). 

 

2. Les lignes d'un profil 

Ancien ambassadeur, Salah Stétié a vécu sa condition de porteur digne et correct d‘un 

message; c'est pourquoi nous supposons qu'il a choisi, accepté, comme porteur de son message 

littéraire en roumain, un traducteur compétent et complet, Denisa Crăciun: a) critique littéraire de 

grande sensibilité et de bon goût, avec une intuition fraîche, possédant un langage critique élevé et 

un outil méthodologique cultivé, avancé, subtil et raffiné; b) docteur en littérature comparée, en 

France, à l'Université de Clermont-Ferrand, avec la thèse "La technique de la mise en abyme dans 

l'œuvre romanesque d'Umberto Eco".  

Le livre, ayant le même titre que le recueil paru aux Éditions Gallimard en 1992, paraît dans 

des conditions graphiques exceptionnelles, en harmonie avec la valeur esthétique et humaine de 

l'auteur. Denisa Crăciun a sélectionné 151 poèmes accompagnés d'une préface critique ample, et 

révélatrice pour le profil lyrique de Salah Stétié. L‘étude s‘intitule "L‘éternité en mots" et constitue 

une lecture altruiste, fondée sur une herméneutique de l‘altérité. Selon l‘axiome instauré par J. 

Derrida, conformément auquel "il n‘ya rien en dehors du texte" (‖there is nothing outside of the 

text‖) (Derrida, 2016, p. 158), toute lecture est naïve (Bitoleanu, 2014). Il s‘agit d‘une lecture qu‘on 

appellerait égoïste, c‘est-à-dire qui ne voit que la lettre dans le texte, pas l‘esprit. Par contre, la 

lecture altruiste cherche plutót l'altérité. Il la trouve toujours soit comme une figure primaire d'un 

esprit créatif (une lecture égoïste récupérée), soit comme une figure cumulative d'esprits créatifs. La 

lecture de Salah Stétié est primaire. La lecture de Denisa Crăciun à propos de Salah Stétié est une 

lecture secondaire, cumulative: Salah Stétié nous parle ici par l‘intermédiaire de Denisa Crăciun. 

Dans l‘étude introductive sont tout d'abord éclairés  
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1) l‘empreinte et les articulations formatives immanentes du poète en tant qu'être culturel 

("je suis en même temps, dit le poète né à Beyrouth, d‘Orient et d‘Occident". Je crois que ma poésie 

porte fermement les traces visibles de ce double héritage"- Stétié, 2018, p. 18) et  

2) la poétique interrogative explicite, consistant dans le fait que "pour Salah Stétié, la poésie 

est une voie spirituelle, elle est une voie, mais aussi un lieu, un endroit, vers lequel il n'y a pas de 

route marquée ou des panneaux indicateurs"– Stétié, 2018, p. 6; Salah Stétié affirme que "la poésie 

est l'un des éléments essentiels de la vie", que "la poésie fait vivre Dieu" et que sa poésie est 

sillonnée de questions qu'il s‘était posé dès son enfance et qui ne l‘ont jamais "abandonné" – Stétié, 

2018, pp. 7-8.  

On délimite ensuite le noyau thématique, l'idéation lyrique et la problématique humaine de 

la poésie de Salah Stétié. Le poète Salah Stétié est présenté au public roumain comme un homme 

qui pense librement  Dieu. À notre avis, le fondement de sa position n‘est pas représenté par les 

pensées impératives, mais par sa disponibilité d‘aborder sans préjugés le thème majeur de la foi en 

Dieu. En seconde lecture, Salah Stétié nous apparaît beaucoup plus proche des éléments du monde: 

la matière et l‘esprit, les essences et les apparences, l‘existence et la conscience. Le mérite de 

Denisa Crăciun est double: celui d‘un traducteur scrupuleux qui cherche le sens exact et la 

signification holistique et celui d‘un herméneute sensible aux significations astrales de l‘expression 

lyrique. Après l'explication faite dans la préface, le paradigme de la lecture nous oblige à lire au 

préalable. Cette étude admirable nous a fait voir un Salah Stétié, qui, à travers la poésie, nous parle 

avec douceur, liberté, dignité. La préface esquisse le visage du poète. À partir de là, avec cette 

photo « à la main », nous investiguerons, nous lirons, ses poèmes afin d‘identifier la figure de 

l'esprit créateur qu‘est le « je » lyrique.  

 Nous comprenons la poésie comme étant toujours la poésie d'un poète, qui est un être, 

comme chacun de nous, périssable, fragile, passager, fini, jeté dans le monde, un être pour la mort. 

En tant que destin humain, Salah Stétié illustre un chemin de l'esprit qui, avec la spécificité de son 

lieu de naissance, se déplace à l‘intérieur de l'hologramme de la globalité et de l'inter-culturalité, et 

qui rend visibles des émotions, des sentiments, des passions, des pensées, des doutes, des angoisses 

et des questions de l'homme de partout. La culture, la littérature, la poésie sont des œuvres du vécu, 

de l'imagination et de la cogitation. L'amour est différent dans la culture arabe, il l'est également en 

Extrême-Orient (voir Ghita, 2016), et nous, les Européens, le percevons comme un événement de la 

pensée. La mort, la foi, la perception de l'altérité, la condition humaine, la femme bien-aimée nous 

semblent être différentes. À travers sa poésie, Salah Stétié nous donne une leçon interculturelle et 

nous rend en quelque sorte universels. Bien entendu, la compréhension de ces éléments est 

typiquement lyrique: on nous fait vibrer à tout cela (Voinea, 2015; Negrea, 2018 ; Frunză, 2018). Et 

qu'est-ce que la poésie sinon de la pure vibration? En d'autres termes, la lyrique de Salah Stétié nous 

fait vibrer, rêver, sombrer dans la nostalgie, dans la méditation ou dans la mélancolie, puisqu'il 

s'agit d'une vraie poésie, d'une grande poésie, d'une poésie significative et représentative. Nous 

trouvons que la situation poétique fondamentale de la lyrique stétienne est la suivante: arrivé à la 

véritable puissance de la parole, le « je » lyrique découvre qu'il a perdu l'innocence, qu‘il a perdu 

son enfance, cette période au cours de laquelle il s‘est posé de grandes interrogations. L'enfance est 

la patrie du « très pure ». Dans l‘effort de récupération, l‘esprit lyrique découvre que la poésie est 

une sorte de « rapatriement », comme un retour à soi-même. Ainsi, l‘approche lyrique apparaît 

comme un retour de l‘exile. Même si nous ne pouvons plus retrouver l‘enfant que nous avons été, 

nous pouvons revivre le monde ayant le même état de pureté de l‘esprit. Le « je » lyrique voit le 

monde par les yeux de l'enfant. Ceci est possible car il porte en lui l'enfant et l'enfance. La 

spécificité du retour à l'enfance à travers l'innocence de l'enfance, réside dans le fait qu'elle se fait à 

travers les éléments, les événements et les expériences du monde présent. Celui qui n‘est plus un 

enfant revient à son enfance par des actes et des coordonnées qui n‘appartiennent plus à l‘enfance. 

Ce qui appartenait à l‘enfance est brûlé. La poésie est brûlure et l'esprit est cendre, la cendre de ce 

qui a brûlé pendant nótre vain effort de retourner à l'enfance. Pourtant, la poésie est le salut: c'est un 

coup d'œil sur celui qu‘on était, un coup d'œil vers un bateau qui était pour nous, c'était le nótre, il 
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nous était destiné, mais sur lequel nous n‘avons pas pu monter, et à présent nous le voyons 

s‘éloignant de nous, sans aucune possibilité de retour. Nous brûlons sur une île qui est elle-même 

l'enfance. Il y a le vieil enfant, un « enfant de l'enfance » (voir la poésie ayant ce titre), et il y a aussi 

un nouvel enfant d‘un âge qui n'est plus lié à l'enfance; c‘est ce nouvel enfant que le poète nomme 

par le syntagme « le très pur » ; il est une autre partie de nous, qui est transcendante, obscure, 

« brûlée »: « L‘enfant d‘enfance m‘a quitté et je lui donne / La mort de mon enfance au milieu des 

rivières » (le poème « Christ du temps bleu », Stétié, p. 235). Le poète traverse les âges de son 

existence terrestre, le « cœur ouvert au très pur » (le poème « Ultime vol vers l'est », Stétié, p. 275), 

c‘est-à-dire conscient de son identité ontologique avec le Soi divin.  

 Les bornes thématique de la brûlure sont le nuage, la montagne, le ciel, les étoiles, l'oiseau, 

les arbres, la mer, la bien-aimée, la mère, les amis. Le symbole fondamental de la lyrique de Salah 

Stétié est la lampe: « Le cœur éveillé est une lampe » (Djelâl-Eddine Roûmi). En tout ce qui existe, 

il y a une lampe à allumer. Je dirais qu‘au plan métaphysique, la lampe est une lumière 

métaphysique extatique. On sait que la lumière se décompose en différentes couleurs. La lumière est 

dans toutes les couleurs de son spectre de désintégration. La forme métaphysique de la lumière se 

trouve dans le bleu: « Tout est bleu, tout est métaphysique » (« Oiseaux très anciens », Stétié, p. 

293), « Tout est fini. Le bleu puissant. Le blé des choses » (« Petit matin aux guêpes », p. 233). Nous 

avons une « lampe » du « cœur » (Stétié, p. 335), une « lampe obscure » (Stétié, p. 333) ; « Retirée 

en pensée obscure / Est lampe obscure » (Stétié, p. 205). Certaines femmes ont un « visage de lampe 

vive » (Stétié, p. 267), « Les roses (...) sont comme une lampe » (Stétié, p. 259), « Seul veille 

enfermé dans sa lampe l‘esprit » (Stétié, p. 233), « C‘est l‘autre ciel fermé comme une lampe » 

(Stétié, p. 215). L‘effort principal de l‘esprit lyrique semble être celui de prélever la lumière des 

choses, des faits et du vécu de son monde poétique, de faire « briller » la lampe dans chaque élément 

du monde. Tout comme Albert Camus (1942) qui s‘imaginait un Sisyphe heureux, je me permets 

d‘imaginer que cet esprit poétique, à la fois inquiet, curieux et timide est en lui-même heureux, car il 

apporte la lumière sur toutes les choses avec lesquelles il est en contact.  

 En translatant la lampe de la poésie de ce grand poète dans le monde réel et en transvasant 

sa rêverie lyrique dans l'esthétique de notre vie mondaine, nous pouvons dire que l‘homme et le 

poète Salah Stétié deviennent notre guide pour penser librement et dignement, tout en rêvant que 

nous sommes des étoiles filantes. C'est pourquoi nous considérons justifié  le poème « Plus beau 

que mille levers du soleil » (Stétié, p.339), écrit par Denisa Crăciun pour rendre hommage à cet 

esprit de lumière délicat et discret qu'est Salah Stétié. Le poème de la traductrice est une réponse 

poétique au poème « L'Enfant d‘enfance » (Stétié, p. 335), que Salah Stétié à dédié à Denisa et à 

son époux.  

 Enfin, nous devons le dire : il s‘agit d‘un livre admirable qui se lit avec plaisir et 

enchantement.  
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Abstract: In the field of didactic creativity, the man from the chair has an important role. Each teacher 

wishes to prepare his students thoroughly, so he can tend to achieve exceptional lessons characterized by 

maximum efficiency. It is based on both its professional training and permanent improvement, and by solving 
in each lesson, practical problems of teaching-learning activity, active and exciting lessons, lessons in which 

students are stimulated to think, - develop imagination, develop their creative spirit. The creative behavior 

does not only appear in the lesson, it comprises three essential moments: conceiving the lesson, its actual 
development, evaluating the results obtained through its development. At the stage of conceiving his lesson, 

in addition to the training acquired in the school and the experience gained with the students, the teacher 

analyzes different opinions and ideas, variants of didactic strategies, taking into account the level of pupils' 

training and the potential of the class, of each pupil in part and it is decided on the didactic models he wants 
to follow. The teacher determines whether he can use: a well-known didactic model of general didactics 

without modification, a didactic model for making changes, a completely new didactic model. 
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           ―Fără creativitate nu există soluţii la probleme, nu există o viziune a viitorului, nu există 

găsirea oportunităţilor şi fructificarea lor, nu există alternative, nu există exprimarea fiinţei uane la 

întregul ei potenţial.‖ Pera Novacovici. Progresu l culturii şi civilizaţiei depinde ȋn mod 

fundamental de procesul creator. Creativitatea reprezintă un proces deosebit de complex, fiind 

expresia organizării optime a unor factori de personalitate diferiţi. Termenul de creativitate 

(creativity‖) a fost introdus de psihologul american Gordon.W.Allport, ȋn 1937 şi s-a impus, mai 

apoi, ȋn literatura de specialitate prin numeroase studii şi lucrări care i-au fost consacrate.            

Termenul de creativitate a fost cuprins ȋn dicţionarele de specialitate după anul 1950. Până atunci, 

manifestările de creativitate au fost evidenţiate cu ajutorul unor termeni ca, inspiraţie, talent, 

supradotare, geniu, imaginaţie sau fantezie creatoare. Prin urmare, ȋntre anii 1960-1970 au loc 

numeroase studii privind creativitatea.  

Datorită complexităţii extraordinare a acestui fenomen, dar şi a diversităţii domeniilor ȋn 

care se realizează creaţia, nu există o definiţie clară a conceptului de creativitate. Ana Stoica 

Constantin afirmă că în prezent ,,conceptul de creativitate nu este clar definit, deşi cumulează peste 

o sută de definiţii‖ (1). Alexandru Roşca defineşte creativitatea ȋn sens restrâns ca "activitate sau 

proces care duce la un produs caracterizat prin noutate sau originalitate şi valoare pentru societate". 

(2)  După Paul Popescu-Neveanu „creativitatea presupune o dispoziţie generală a personalităţii spre 

nou, o anumită organizare (stilistică) a proceselor psihice în sistem de personalitate‖. (3) Scopul 

studierii disciplinei Limba şi literatura română în perioada şcolarităţii obligatorii este acela de a 

forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea 

din jurul său, să comunice şi să interacţioneze cu semenii exprimându-şi gânduri, stări, sentimente, 

opinii etc., să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om, să-şi utilizeze în mod eficient 

şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme  concrete în viaţa de zi cu zi, să poată 

continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare(4). Pedagogul Ioan Cerghit susţinea 

ideea că ―metodologia didactică constituie un câmp larg de afirmare a creativităţii pedagogice, că ea 

rămâne ȋn permanenţă deschisă la experienţa zecilor de mii de cadre didactice al căror spirit de 
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iniţiativă şi originalitate oferă garanţia unei infinite posibilităţi de exprimare proprie, de adecvare 

sau de găsire a unor soluţii metodologice particularizate.‖ (5)  Rolul cel mai important în depistarea, 

stimularea şi finalizarea creativităţii îl ocupă şcoala. Astfel şcoala contemporană trebuie să fie 

centrată pe elev, oferindu-i posibilitatea de dezvoltare la maxim a capacităţilor şi aptitudinilor 

creatoare prin procesul învăţării.  Cercetările în domeniul creativităţii au arătat că există interacţiune 

între creativitate, inteligenţă, randament şcolar, conţinutul învăţământului şi rezultatele învăţării.  

        În domeniul creativităţii didactice un rol important ȋl are omul de la catedră. Fiecare ȋnvăţător 

doreşte să-şi pregătească temeinic elevii, de aceea el poate să tindă spre realizarea unor lecţii de 

excepţie, caracterizate prin eficienţă maximă. Acesta se bazează atât pe pregătirea sa profesională 

cât şi pe o perfecţionare permanentă, punându-şi  şi rezolvând ȋn fiecare lecţie, probleme de 

realizare practică a activităţii de predare-ȋnvăţare, lecţii active şi antrenante, lecţii ȋn care elevii sunt 

stimulaţi să gândească, să-şi dezvolte imaginaţia, să-şi dezvolte spiritul creative. Comportamentul 

creator nu apare numai la lecţie, el cuprinde trei momente esenţiale: conceperea lecţiei, desfăşurarea 

ei propriu-zisă, evaluarea rezultatelor obţinute prin desfăşurarea ei.  În etapa conceperii lecţiei sale, 

pe lângă pregătirea dobândită ȋn şcoală şi experienţa acumulată cu elevii, ȋnvăţătorul analizează 

diferite opinii şi idei, variante de strategii didactice, ia ȋn considerare nivelul de pregătire al elevilor 

şi potenţialul clasei, al fiecărui elev ȋn parte şi se decide asupra modeluli didactic pe care vrea să-l 

urmeze. Învăţătorul stabileşte dacă poate folosi: un model didactic cunoscut din didactica generală 

fără modificări, un model didactic la care aduce modificări, un model didactic complet nou. 

           Astfel, ȋnvăţătorul selecţionează conţinutul de informaţii, alege cele mai potrivite metode şi 

procedee didactice, alege mijloace de ȋnvăţământ şi stabileşte modalitatea de integrare ȋn stuctura 

lecţiei. Etapa conceperii lecţiei este una foarte importantă pentru ȋnvăţător fiindcă aici se manifestă 

cele mai importante atribute ale creativităţii. Aici ȋşi poate dovedi forţa gândirii creatoare, a 

imaginaţiei novatoare, nivelul pregătirii sale, dorinţa de a desfăşura o activitate didactică creatoare.         

Vorbind de pregătirea ȋnvăţătorului pentru lecţie, Marian Bejat distingea ―o muncă pregătitoare, 

care cuprinde experieţa de viaţă şi instrucţia generală, una legată de experienţa artistică, ştiinţifică 

sau tehnică de instrucţie ȋn specialitate şi o muncă de pregătire specială, documentare, schiţe, 

ȋnsemnări.‖ În domeniul comportamentului creativ, ȋn ceea ce priveşte metodologia se pot alege 

cele mai potrivite metode şi procedee ȋn funcţie de obiectivele propuse. Alegerea este impusă de 

elevi, de posibilităţile lor intelectuale, de experienţa didactică pe care o avem. De aici rezultă şi 

necesitatea cunoaşterii elevilor cu care se lucrează, cunoaştere ce se ȋnscrie ca element al 

comportamentului creator al ȋnvăţătorului. În procesul ȋnvăţării sunt angajaţi un număr de factori 

dintre care patru sunt hotărâtori: ȋnvăţătorul, conţinutul informaţional, elevul şi tehnologia 

didactică. În etapa desfăşurării lecţiei comportamentul creator se află la ȋntâlnirea forţei 

inventivităţii şi fanteziei sale cu inventivitatea, sensibilitatea, fantezia celor cu care colaborează ȋn 

desfăşurarea lecţiei: elevii. Acum se poate evidenţia relaţia dintre ȋnvăţător şi elevi, care vor fi 

neaparat de colaborare, umanitate şi ȋnţelegere. 

          Etapa evaluării, ȋn care ȋnvăţătorul ȋşi face bilanţul realizărilor, poate afirma sau infirma 

strategia didactică, modelul didactic la care ȋnvăţătorul s-a oprit. Trăsăturile esenţiale ale activităţii 

creatoare sunt: noutatea, originalitatea, ingeniozitatea şi valoarea teoretică sau practică.            

Necesitatea formării unor elevi creativi, independenţi, capabili de a lua decizii decurge şi din 

finalităţile ȋnvăţământului primar formulate ȋn Legea ȋnvăţământului.                                                       

După gradul de originalitate, Irving Taylor a identificat cinci tipuri de creativitate:  creativitatea 

expresivă - este forma fundamentală a creativităţii care nu este condiţionată de nici o aptitudine, se 

manifestă la toţi oamenii şi îndeosebi la copil fiind cel mai uşor de surprins în desenele copiilor. 

Caracteristicile principale ale acestui nivel al creativităţii sunt spontaneitatea şi libertatea de 

exprimare. Creativitatea productivă este nivelul specific tehnicienilor pentru că presupune 

însuşirea unor deprinderi care permit îmbunătăţirea modalităţilor de exprimare a creaţiei. Produsele 

nu sunt diferite de cele ale altor oameni, dar pentru persoana respectivă înseamnă noutate. Vom 

spune că este nivelul mediu, obişnuit al creativităţii umane. Creativitatea inventivă - este cea care 

se valorifică prin invenţii şi descoperiri şi care pune în evidenţă capacitatea de a sesiza relaţii noi şi 
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neobişnuite, căi noi de interpretare a unor realităţi cunoscute. Creatorul a descoperit sau elaborat 

ceva nou. Aceasta implică „perceperea unor relaţii noi şi neobişnuite între părţi care înainte erau 

separate‖.  Creativitatea inovativă - presupune înţelegerea profundă a principiilor fundamentale 

ale unui domeniu şi apoi modificarea decisivă a abordării unui anumit fenomen. Vorbim în acest 

caz de inovaţii, care reprezintă aporturi semnificative şi fundamentale într-un domeniu. 

Creativitatea emergentă - este nivelul suprem al creativităţii la care ajung foarte puţini indivizi şi 

presupune descoperirea unui principiu, a unei idei care să revoluţioneze un întreg domeniu al 

cunoaşterii. Este cazul, de exemplu, a principiului evoluţionist al lui Darwin sau a teoriei 

relativităţii a lui Einstein. Acest nivel este cel mai greu de înţeles şi de explicat, iar cei ce ating acest 

nivel sunt calificaţi drept genii. Cercetătorii ȋn domeniul creativităţii au avut ȋn vedere cele trei 

dimensiuni complementare ale creativităţii: potenţialul creativ, procesul creativ şi produsul 

creativ. Mult timp s-a cosiderat creativitatea ca fiind un atribut al inteligenţei. Din studiile şi 

cercetările realizate pâna ȋn prezent putem defini creativitatea drept o dispoziţie generală a 

personalităţii spre nou. Din datele cumulate până acum rezulta două teze si anume: fiecare copil 

dispune de un potenţial creativ;  potenţialul creativ poate fi stimulat, antrenat.  

         Pornind de aceste două premize se pot contura două planuri ȋn care putem acţiona pentru a 

stimula potenţialul creativ al elevilor şi anume: ȋn primul rând climatul de lucru şi ȋn al doilea rând 

caracterul sarcinilor de lucru. Când vorbim despre climatul de lucru ne referim atât la desfăşurarea 

orelor de curs ȋn cadrul activităţilor şcolare cât şi ambianţa mediului familial. Mulţi părinţi 

consideră activitatea şcolară a copilului ca pe o obligaţie de a avea note bune (sau cele mai bune) nu 

ca pe o activitate de cunoaştere şi satifacţie a cunoaşterii. Mulţi copii izbucnesc ȋn plâns ȋn 

momentul ȋn care nu ştiu răspunsul la o ȋntrebare de teamă de a nu fi certaţi şi etichetaţi cu o notă 

rea. Alături de profesori şi părinţii au un rol foarte important ȋn a dezvolta potenţialul creativ al 

copilului. Asfel părinţii, alături de profesori au obligaţia de a ȋncuraja copilul să capete ȋncredere ȋn 

forţele proprii, să-şi manifeste curiozitatea, spontaneitatea, să lucreze independent, să simtă bucuria 

activităţii şi nu teama ȋn caz de nereuşită. Pe altă parte un rol foarte important ȋl are şi climatul ȋn 

care se desfăşoară orele de curs cât şi relaţia profesor-elev, atitudinea acestuia ȋn clasă cât şi ȋn afara 

ei.  

       La orice nivel s-ar manifesta, creativitatea se exprimă printr-un produs final: o lucrare tehnică, 

un desen, o poezie, o expoziţie. Produsele creativităţii pot fi caracterizate din punctul de vedere al 

noutăţii şi valorii lor. Deoarece nici creativitatea nu are o definiţie bine conturată, nici criteriile prin 

care putem defini un produs creativ nu sunt criterii de evaluare definitivă. Aceasta nu ȋnseamnă că 

nu există criterii relevante prin care să putem deosebi activitatea creatoare de cea reproductivă. 

Criteriile cel mai des ȋntâlnite prin care putem aprecia un produs creativ sunt: noutatea, unicitatea, 

originalitatea, valoarea, utilitatea socială. Noutatea-un produs este nou dacă nu este o simplă 

reproducere a unor produse realizate anterior. Originalitatea- capacitatea subiectului de a oferi 

răspunsuri neuzuale la problemele ridicate. Un produs original poate fi raportat fie la scara unei 

comunităţi, fie la scară individuală. Unicitatea- reprezintă modul unic de rezolvare a unei 

probleme. Valoarea-un produs este valoros dacă prin el se rezolvă o problemă importantă pentru 

cea ce crează sau pentru ȋntraga societate. Utilitatea socială- eficienţa produselor şi valoarea lor din 

punct de vedere social. 

           Produsul final este cea mai cunoscută formă de evaluare a crativităţii elevilor. Aşadar, el 

trebuie să fie nou, original şi de valoare pentru societate. Procesul creaţiei nu poate fi analizat 

separat de personalitatea creativă. Este ştiut că personalitatea ne influenţează comportamentul, 

aspiraţiile, modurile ȋn care ne organizăm. Implicit personalitatea influenţează şi manifestările 

creatoare. Persoanele creative posedă unele caracteristici care le deosebesc de persoanele mai puţin 

creative. Unii cercetători au ȋntocmit o listă cu caracteristici tipice pentru persoane creative. În 

viziunea lor acestea ar fi: curajos ȋn convingeri; curios, cercetător, intuitive; independent ȋn 

judecată; preocupat de sarcinile care i se dau; idealist, doritor să-şi asume riscuri. Elevii creativi dau 

dovadă de ȋndrăzneală, de spirit de contrazicere, de libertate ȋn manifestarea lor. 
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             Alţi cercetători consideră ca factor cheie ȋn performanţa creativă o singură trăsătură şi 

anume: motivaţia. Fără motivaţie nu există punct de plecare ȋn actul creativ. Motivaţia este cheia 

succesului ȋn actul de predare-ȋnvăţare atât pentru profesori cât şi pentru elevi, devenind 

fundamentul pe care se construieşte succesul educaţional. Sarcina cea mai dificilă a cadrelor 

didactice este aceea de a dirija motivaţia elevilor spre activităţile de ȋnvăţare. Astăzi, a motiva 

elevul pentru a ȋnvăţa devine dezideratul principal al cadrelor didactice, al părinţilor şi al 

comunităţii ȋn general. Mulţi cercetători acordă o importanţă deosebită atitudinii creatoare, ca 

dimensiune a personalităţii creative. Creativitatea este o calitate care se dezvoltă ȋn timp, prin 

exerciţiu. Toţi putem fi creativi, depinde doar de noi cum ne folosim de acest avantaj şi mai ales 

cum valorificăm această calitate. Cele mai importante atitudini creative sunt: ȋncredere ȋn forţele 

propria, curiozitatea, abordare constructivistă, optimism, curajul de a merge dincolo de certitudini.                    

            Fiind o dimensiune atât de complexă, asupra individului acţionează o serie de factori extrem 

de diverşi atât ca natură cât şi ca structură şi valoare. Factorii creativităţii pot fi interni şi externi, 

fiecare dintre ei având efecte stimulative sau inhibitive asupra creativităţii. Factorii socio-

educaţionali sunt legaţi de nivelul educaţional, de prezenţa sau absenţa influenţelor educative ale 

familiei, procesului de ȋnvăţământ, colectivelor de munca. Adeseori, pot apărea o serie de factori 

care pun piedici atât în calea dezvoltării creativităţii, cât şi în ceea ce priveşte manifestarea ei pe 

diferite planuri. Apariţia acestor factori de blocaj trebuie prevenită din timp sau aceştia trebuie 

înlăturaţi cât mai repede. Blocaje culturale şi sociale se referă ȋn primul rând la conformism, acea 

tendinţă a oamenilor de a purta şi a gândi la fel. Cei cu idei neobişnuite sunt priviţi cu suspiciune şi 

chiar cu dezaprobare. Blocaje emoţionale. Teama de a nu greşi, teama de a nu fi ridicol, teama de a 

fi diferiţi de ceilalţi, timiditatea pot ȋmpiedica pe cineva să se exprime şi să dezvolte un punct de 

vedere neobişnuit. Actul de creaţie este o muncă dificilă şi de lungă durată, de aceea mulţi se 

descurajează imediat. Blocaje metodologice. Ne confruntăm cu o rezistenţă la schimbare, o 

rigiditate a algoritmilor anteriori. De obicei, ȋntr-o problemă ȋncercăm să folosim un algoritm, şi 

deşi nu pare potrivit, tindem a stărui ȋn loc să căutăm altceva. Şcoala nu trebuie să se limiteze doar 

la a transmite cunoştinţe şi a-I face pe elevi să evite eşecul şcolar ci trebuie să-şi asume rolul de a-i 

ajuta să-şi descopere propriile aptitudini, propriile calităţi. Sistemul nostru de ȋnvăţământ nu numai 

că nu ȋncurajează, ci uneori chiar inhibă activităţile creatoare ale elevilor la clasă, prin cultivarea 

unui comportament stereotip.  

                  În mediul şcolar ȋntâlnim factori inhibatori care ţin de profesori, de elevi dar şi de 

sistemul de ȋnvăţământ. Factori ce ţin de profesori - transmiterea ȋn permanenţă a cunoştinţelor 

de-a gata construite, accentul pus pe reproducere, lipsa de flexibilitate şi de toleranţă faţă de 

răspunsurile personale ale elevilor, ȋntr-o altă formă decât cea predată, considerându-se că elevul nu 

a ȋnvăţat lecţia; sancţionarea curajului de a pune ȋntrebări, accentul pe cantitate şi nu pe calitate ȋn 

furnizarea şi reproducerea cunoştinţelor din partea elevului, evitarea folosirii metodelor interactive 

de stimulare a creativităţii pentru a nu crea „dezordine‖ ȋn clasă, instaurarea ȋn clasă a unei 

atmosfere tensionate, stresante, mai ales atunci când se face recapitularea sau verificarea 

cunoştinţelor. Factori ce ţin de elevi: zestrea sa nativă, mediul stimulativ sau nestimulativ din care 

provine, particularităţi de personalitate, tendinţa spre conformism, frica de ridicol, timiditate, lipsa 

ȋncrederii ȋn sine, lipsa de comunicare cu cei din jur, să fie motivaţi pentru a ȋnvăţa. Factori ce ţin 

de sistemul de ȋnvăţământ: supraȋncărcarea programei şcolare, neclaritatea obiectivelor, manualele 

alternative ce propun modalităţi diferite de abordare a curriculumului, tehnologia didactică, 

tehnologia cunoaşterii elevilor, sistemul de evaluare, subfinanţarea sistemului de ȋnvăţământ. 

        Plecând de la ideea că orice copil poate fi creativ, consider creativitatea educabilă ȋncă de la 

vârsta preşcolară ȋn condiţiile ȋn care educatoarele sunt preocupate de crearea unui climat 

corespunzător activităţii, de realizarea de corelaţii interdisciplinare, realizând astfel că ȋnvăţământul 

preşcolar este prima treaptă ȋn acţiunea de formare a omului, având menirea de a-l forma sub aspect 

psiho-intelectual, socio-afectiv, făcându-i astfel trecerea mai uşoară spre activităţile de tip şcolar. În 

perioada preşcolară, imaginaţia copilului ȋncepe să se antreneze ȋn diverse activităţi creatoare prin 

intermediul cărora copilul ȋşi dezvoltă pentru prima dată aptitudinile. Vârsta şcolară mică este 
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perioada ce se caracterizează printr-un potenţial creativ ce trebuie valorificat, dezvoltat şi stimulat. 

La această vârstă copilul este foarte receptiv, curios la tot ceea ce este nou dând dovadă de fantezie 

şi imaginaţie. Aceste elemente trebuie puse ȋn valoare prin diverse metode ce vor avea ca efect 

stimularea şi dezvoltarea creativităţii.  Creativitatea poate fi educabilă de la vârste foarte mici. 

Pentru a reuşi educarea creativităţii trebuie să ştim clar ce obiective să urmărim. Educarea 

creativităţii la copiii de toate vârstele, presupune atingerea următoarelor obiective cu caracter 

general: formarea unei atitudini pozitive faţă de progres, faţă de elementele de noutate şi faţă de 

introducerea acestora în propriile acţiuni; pregătirea lor pentru a accepta noul ca un indiciu al 

progresului, al inovaţiilor şi al creativităţii umane; încurajarea manifestărilor elevilor caracter izate 

prin caracter şi rezultate originale; formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi capacităţilor de a crea, de 

a regândi strategiile de lucru şi de a le integra în sisteme dinamice, flexibile şi eficiente; formarea şi 

dezvoltarea capacităţilor creative, a capacităţilor de a realiza ceva nou: conexiuni, idei, teorii, 

modele ideale sau materiale, produse materiale etc. 

           În esenţă, profesorul este cel care trebuie să depună eforturi susţinute pentru a forma şi 

dezvolta comportamente creative la elevii cu care lucrează. El este cel care coordonează activitatea 

elevilor, având la ȋndemână o gamă largă de modalităţi şi mijloace de stimulare şi dezvoltare a 

procesului creativ. Prin ȋnvăţarea creativă, profesorul nu urmăreşte neaparat a face din fiecare copil 

un geniu ci de a face din fiecare copil un participant activ la procesul de ȋnvăţare, să devină coautor, 

alături de el, ȋn propria formare. Rolul cadrului didactic este acela de a-l conduce pe elev ȋn 

descoperirea adevărurilor despre lucruri şi fenomene, de a pătrunde ȋn sensurile multiple ale 

lucrurilor, de a-şi pune ȋntrebări suplimentare, de a ȋncorpora date cunoscute ȋn experienţa proprie, 

ca apoi să ştie să valorifice ceea ce a ȋnvăţat. 

         Dacă ne punem ȋntrebarea  ,,De ce este necesară creativitatea?‖, răspunsul este simplu: un 

individ creativ găseşte imediat o rezolvare a problemei deci este o sursă de dezvoltare a societăţii, 

un factor de progres, iar o minte creativă, descoperită timpuriu, dezvoltată şi stimulată pe calea 

creativităţii va ȋnsemna un câştig pentru viitorul comunităţii. Şcoala şi factorii educaţionali deţin un 

rol prioritar ȋn depistarea, stimularea şi dezvoltarea creativităţii elevilor. Dacă şcoala nu ţine cont de 

inteligenţa, de particularităţile şi abilităţile cu care aceştia păşesc pragul şcolii, dacă nu valorifică şi 

dezvoltă dozat şi diferenţiat aceste abilităţi ȋntr-un cadru bine organizat şi strategic, elevii nu vor 

putea răzbate cu succes prin problemele şcolii şi nu vor face faţă unei societăţi aflate ȋn continuă 

schimbare. O importanţă deosebită ȋn acest proces de stimulare şi dezvoltare a creativităţii o are 

procesul de evaluare. Fiind o activitate de autoreglare atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, 

evaluarea trebuie să susţină şi să stimuleze activitatea de predare-ȋnvăţare. 

             Limba este tezaurul cel mai preţios pe care ȋl moştenesc copiii de la părinţi, depozitul cel 

mai sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile care ȋl 

primesc. Limba română este limba oficială a statului român independent, iar ȋnsuşirea ei corectă de 

către cetăţeni, devine pe lângă o necesitate, o datorie patriotică. În toate planurile de ȋnvăţământ 

limba română figurează pe primul loc, ca o recunoaştere a statutului ei de disciplină fundamentală 

de ȋnvăţare şi ca o disciplină integratoare. Între limbă şi gândire există o strânsă legătură, deci 

ȋnvăţarea şi cultivarea limbii nu este doar un scop ȋn sine, ci o modalitate de a asigura dezvoltarea 

armonioasă a individului, pregătirea lui pentru o viaţă economică, socială şi culturală adecvată. Fără 

ȋnsuşirea corespunzătoare a limbii române nu poate fi concepută evoluţia viitoare a şcolarilor, 

pregătirea lor corespunzătoare la celelalte obiecte de ȋnvăţământ. 

           Unul din obiectivele fundamentale ale studierii limbii române este ȋnsuşirea şi aplicarea 

normelor de vorbire şi scriere corectă a limbii române, folosirea corectă a vocabularului limbii 

literare, formarea omului ȋn perspectiva integrării lui ȋn societate.  Disciplina Limba şi literatura 

română deţine rolul cel mai important ȋn formarea personalităţii elevilor, ȋn formarea unor 

deprinderi şi abilităţi necesare ȋnvăţării pe tot parcursul vieţii. Ca limbă maternă, limba română se 

ȋnsuşeşte spontan ȋncă din primii ani de viaţă, ȋn cadrul convieţuirii sociale, ȋn relaţiile dintre adulţi 

şi copii şi chiar ȋn relaţiile dintre copii şi copii. La vârsta de cinci-şaşe ani copilul stăpâneşte intuitiv 

regulile gramaticale, care ȋi asigură, ȋn limitele vocabularului acumulat, posibilitatea de comunicare, 
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adică de a ȋnţelege şi a se face ȋnţeles cu ajutorul limbajului. ―O cerinţă a ȋnvăţării este aceea de a se 

ţine seama de calitatea sistemului lingvistic achiziţionat de elevi ȋnaintea şcolarităţii. De la ȋnceputul 

şcolarităţii este necesară abordarea limbii ca sistem, astfel studiul limbii materne trebuie să cuprindă 

ȋn egală măsură cunoştinţe şi exerciţii aplicative, care privesc deopotrivă corectitudinea exprimării 

şi cultivarea lexicului.‖ 

        Ideile reformei ȋnvăţământului din ţara noastră se raportează la finalităţile de perspectivă ale 

sistemului de ȋnvăţământ, la tendinţele actuale şi la criteriile internaţionale general acceptate ȋn 

domeniul reformei curriculare. Actualul curriculum al ȋnvăţământului primar este ȋmpărţit ȋn două 

cicluri curricular: ciclul achiziţiilor fundamentale şi ciclul de dezvoltare. Ciclul achiziţiilor 

fundamentale cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I şi a II a şi are ca obiective majore acomodarea 

copilului la cerinţele sistemului şcolar şi alfabetizarea iniţială. ―Alfabetizarea iniţială este un 

concept modern şi nu trebuie confundat cu ȋnvăţarea alfabetului. Pentru realizarea lui, trebuie să 

urmărim patru direcţii de acţiune, aflate ȋn strânsă interdependenţă cum ar fi: 

                    - asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale: citit-scris, 

calcul aritmetic; 

                   - stimularea copilului ȋn vederea perceperii, cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat; 

                  - stimularea potenţialului creative al copiului, a intuiţiei şi a imaginaţiei; 

                  - formarea deprinderilor şi a motivării pentru ȋnvăţare, ȋnţeleasă ca o activitate 

permanentă şi socială a copilului.‖ 

            Ciclul de dezvoltare are ca obiectiv major formarea capacităţilor de bază necesare pentru 

continuarea studiilor. Aceast ciclu vizează dezvoltarea achiziţiilor lingvistice, a competenţelor de 

folosire a limbii române. Noul curriculum de Limba şi literatura română stabileşte ca obiectiv 

central al studiului acestei discipline ȋn ȋnvăţământul primar ―dezvoltarea competenţelor de 

comunicare orală şi scrisă a copiilor, precum şi familiarizarea acestora cu texte literare şi 

nonliterare, semnificative din punct de vedere al vârstei de 6/7-10/11 ani. Se urmăreşte,  totodată, 

structurarea la elevi a unui ansamblu de atitudini şi motivaţii care vor ȋncuraja şi spijini ulterior 

studiul limbii şi literaturii române.‖ Rolul profesorului  de ȋnvăţământ primar este hotărâtor ȋn 

formarea personalităţii elevului.Conform notelor de prezentare a programelor de limba şi literatura 

română, profesorul,ȋn actul de predare -ȋnvăţare trebuie să-şi propună formarea unor elevi cu o 

cultură comunicaţională şi literară de bază, capabili să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să-

şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete 

din viaţa cotidiană. Una din cerinţele majore ale învăţământului modern este aceea a formării la 

elevi a deprinderilor de studiu individual, care să fructifice capacitatea de a gândi şi acţiona liber şi 

creativ. Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. 

Modificările aduse ȋn ultimul timp sistemului de ȋnvăţământ au avut ca rezultat apariţia unor noi 

metode dar şi dezvoltarea celor deja existente. Metodele didactice reprezintă un ansamblu de 

procedee şi mijloace integrate la nivelul unor acţiuni implicate în realizarea obiectivelor 

pedagogice. Etimologia cuvântului delimitează semnificaţia termenului: metodă, în limba greacă, 

înseamnă cale spre (odos = cale, metha = spre). În activitatea didactică metoda este o cale pe care 

profesorul o urmează pentru a-i face pe elevii săi să ajungă la realizarea sarcinilor precizate; este 

până la urmă calea pe care profesorul o parcurge pentru a da posibilitatea elevilor săi să găsească ei 

singuri, adeseori, calea proprie de urmat ȋn procesul ȋnvăţării. 

            Dacă ȋn ȋnvăţământul tradiţional, principalele metode le constituie conversaţia, explicaţia, 

observaţia, expunerea, demonstraţia, transmiterea de cunoştinţe, metode centrate mai mult pe 

activitatea profesorului şi având ca efect negativ pasivitatea elevilor, ȋnvăţământul modern solicită 

aplicarea metodelor active şi interactive, a căror utilizare impune participarea activă a elevilor, le 

dezvoltă gândirea critică, imaginaţia şi creativitatea. Literatura de specialitate oferă o imagine clară 

asupra antitezei ce se formează ȋntre metodele tradiţionale şi cele moderne.  Metodele tradiţionale 

sunt acele metode utilizate ȋn cadrul şcolilor ȋncă din cele mai vechi timpuri şi au următoarele 

caracteristici: pun accentul mai mult pe ȋnsuşirea cunoştinţelor, elevul devenind astfel doar un 

receptor de informaţii;  sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

un obiect al instruirii; sunt orientate, în principal, spre produsul final; au un caracter formal, sunt 

rigide şi stimulează competiţia; procesul de evaluare devine o simplă reproducere a cunoştinţelor. 

   La polul opus, metodele moderne au următoarele caracteristici: sunt centrate pe activitatea de 

ȋnvăţare a elevului,acesta devenind subiect al procesului educaţional; implică elevii ȋn actul didactic 

şi formează capacitatea acestora de a emite opinii şi aprecieri proprii asupra fenomenelor studiate; 

elevul nu mai este un receptor de informaţii ci devine un participant activ ȋn procesul de educaţie; 

sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; sunt flexibile, încurajează învăţarea prin 

cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi; relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe 

respect şi colaborare, iar disciplina derivă din modul de organizare a lecţiei.      

     Un bun profesor trebuie să cunoască şi să ştie să utilizeze toate metodele compatibile cu materia 

pe care o predă, adaptându-le creator la obiectivele urmărite, la variatele stiluri şi moduri proprii ȋn 

care ȋnvaţă copiii şi tinerii de astăzi. 
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Ca proces de formare a generaţiilor, educaţia poartă nota culturii contemporaneităţii, care 

însă e ghidată de două repere de permanență istorică pentru orice generație: rmoștenirea cultural-

istorică a înaintașilor, care imprimă profîlulului spiritual al tinerei generaţii nota de identitate 

istorică a comunităţii căreia ii aparţine, dar și nota de aşteptare și de finalitate a rolului pe care 

generaţia aspiră să-1 joace in contextul complex și divers al civilizaţiei Europei și lumii. Spaţiul 

educativ al școlii se incarcă însă și cu probleme pe care le creează eforturile românilor de 

reconstrucţie democratică a țării, întrucât procesul aduce în scena actualităţii probleme de formare 

civică și morală a tineretului.  

Problematica atât de complexă a ştiinţei informării, precum și acţiunile concrete de creare a 

societăţii informaţionale globale solicită conducerii școlii să caute mijloace de cooperare 

informaţională pentru a introduce școala în vastul sistem informativ planetar. Toate aceste provocări 

existente în viața școlii româneşti solicită noi competențe profesionale și un nou atos educativ în 

școala românească. Atingerea unui asemenea obiectiv se poate realiza pornind din jos spre vârful 

sistemului, lucrând cu fiecare unitate şcolară în parte și incercând să întărim capacitatea ei 

educaţională, eliminând rătăcirile educative de la raţionalitatea pedagogică, umplând golurile 

instructive cu acţiuni judicioase și acţionând curajos pentru a aduce în jurul școlii forțe sociale 

sănătoase din societatea românească. În fața provocărilor și a euforiei informaţionale, școala 

românească a înregistrat dereglări, aprecieri eronate, disproporţii acționale - scăderea interesului 

pentru invățarea prin practică - ignorări de procedee fireşti, rătăciri prin dezechilibre funcțîonale și 

ignorarea raţionalităţii acţiunii educative și a bazelor ei psihice și sociale.  

O analiză a nevoilor de educaţie presupune clasificarea nevoilor, urmând ca în funcţie de 

natura fiecărui tip să se stabilească celelarte caracteristici ale nevoilor (volum, intentate, urgență, 

importanţă), precum şi resursele şi mijloacele specifice de satisfacere. 

În plan real, nevoile de educaţie se prezintă într-o mare varietate şi în combinaţii  diverse 

care fac dificilă cuprinderea lor într-o ecuație educațională completă. Totodată, nevoile de educaţie 

interferează, se suprapun, uneori se confundă cu alte nevoi sociale sau individuale ale omului, ceea 

ce complică analiza. 

 

NEVOILE DE EDUCAȚIE – REALITATE ȘI CONCEPT 

 

Termenul de nevoi de educaţie, a fost multă vreme cvasiabsent din limbajul pedagogic şi din 

literatura de specialitate de la noi. Chiar şi atunci când sintagma „nevoi de educaţie" a fost invocată 

(sau evocată), aceasta s-a făcut nu atât cu referire la realitatea dată a nevoilor de educaţie, ci mai 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

85 

 

degrabă din necesităţi teoretice sau/şi ideologice, adică în contexte explicative (şi justificative) pre-

formulate din care nevoia de educaţie nu putea să lipsească fără ca argumentaţia să fie lacunară. 

Căci în educaţie şi îndeosebi în proiectarea educaţiei, instituţionalizate şi organizate la nivel de 

sistem, nimic nu se poate construi şi nu poate convinge iară a răspunde mai întâi la întrebări cum 

sunt: Pentru ce? Pentru cine? De ce atât şi nu mai mult sau mai puţin? De ce acum şi nu altădată? 

etc. 

De aceea, chiar şi în lipsa unei analize explicite a realităţii nevoilor de educaţie, răspunsurile 

la întrebări precum cele menţionate nu au lipsit şi nu puteau să lipsească, ele fiind impuse de însăşi 

logica discursului pedagogic, care este o logică a Iui „trebuie", a unui „trebuie" căruia fiecare for de 

decizie şi, în general, fiecare nouă concepţie pedagogică tind să-i imprime statutul lui „este 

necesar". 

Problema nevoilor de educaţie, deşi tot mai evidentă ca realitate, nu poate fi considerată pe 

deplin clarificată în datele ei esenţiale şi nici în ceea ce priveşte algoritmii de soluţionare şi tipurile 

de soluţii ce pot fi date. însuşi conceptul de nevoie de educaţie nu are semnificaţii stabilizate şi 

unanim acceptate. Au loc încă dispute şi există încă multe semne de întrebare privind statutul 

nevoilor de educaţie în raport cu societatea şi individul, privind relaţia dintre obiectiv şi subiectiv, 

relaţia dintre necesitatea dată, izvorâtă din realitatea existentă şi necesitatea anticipată, proiectată în 

virtutea unor scopuri sau a unui sistem de valori, relaţia dintre educaţia care succede, educaţia care 

precede şi educaţia care prevede. 

Este adevărat că în Dicţionarul de pedagogie, termenului de „nevoie de educaţie" i se alocă 

un scurt articol (semnat de Nicolae Vinţanu) în care aceasta este definită drept „necesitate specifică 

omului - exprimată în acelaşi timp de societate - de formare şi dezvoltare a indivizilor la nivelul 

acţiunii, gândirii şi convieţuirii în societate", precizându-se că nevoia de educaţie „este cuprinsă 

între nevoile fundamentale ale omului" şi că „este resimţită de om în raport cu condiţiile sociale, 

gradul de civilizaţie şi dezvoltarea sa ca subiect al istorie". Dar această nominalizare a nevoii de 

educaţie printr-o definiţie de dicţionar - chiar dacă bine construită - nu a fost suficientă pentru a 

consacra un termen, un concept şi mai ales o paradigmă, câtă vreme nici „filosofia" din a cărei 

perspectivă pedagogia şi pedagogii abordau procesul educaţiei, nici realitatea funcţionării 

structurilor educative nu vizau o analiză şi un mod de proiectare, organizare şi evaluare a educaţiei 

în termenii relaţiei nevoi-resurse. 

Problema analizei nevoilor de educaţie - ca atribut al managementului strategic - nu se poate 

pune în orice condiţii, ci numai în contextul unor schimbări radicale în modul de funcţionare a 

instituţiei educative şi a sistemului de învăţământ care să facă analiza de nevoi nu numai posibilă, 

dar şi necesară, să-i imprime caracterul unui instrument indispensabil al managementului 

educaţional atât la nivelul procesului de învăţământ, cât şi la nivelul instituţiei şcolare şi, mai 

departe, al sistemului educativ. 

 

 

DETERMINAREA UNEI NEVOI DE EDUCAŢIE 

 

Dacă ar fi să respectăm o anumită logică a discursului ştiinţific, atunci ar trebui ca înainte de 

a continua analiza, să definim un concept al nevoilor de educaţie, care să fie ulterior proiectat pe 

realitatea nevoilor de educaţie, căruia să-i găsim, cu alte cuvinte, „referinţele empirice". 

A determina o nevoie de educaţie înseamnă a răspunde la întrebarea „pentru ce şi pentru cine 

organizăm un anumit proces sau sistem educaţional şi de ce îl organizăm aşa şi nu altfel?". Cu alte 

cuvinte, identificarea nevoilor de educaţie este demersul prin care stabilim care sunt cerinţele, 

trebuinţele, necesităţile care impun şi justifică proiectarea şi susţinerea unui proces a uni program, a 

unei structuri sau instituţii educaţionale. Premisa în virtutea căreia proiectarea pedagogică şi 

managementul educaţional trebuie să se întemeieze pe analiza nevoilor de educaţie este aceea că: 
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educaţia în ansamblul ei, ca şi fiecare instituţie, structură, program şi acţiune educaţională, 

funcţionează în scopul satisfacerii anumitor nevoi si/sau al rezolvării anumitor probleme. 

A organiza un proces sau un sistem educaţional fără a-1 orienta în mod explicit spre 

satisfacerea unor nevoi determinate înseamnă a-1 plasa în sfera voluntarismului, a proiecţiei 

subiective aleatorii şi, evident, a-1 lipsi de raţionalitate şi de utilitate socială. Faptul că o anumită 

acţiune educaţională este ghidată de scopuri precis formulate nu înseamnă, prin el însuşi, că 

acţiunea este şi necesară, în timp ce scopul este o imagine, o proiecţie sau o pre-figurare ce implică 

întotdeauna o parte de construcţie subiectivă, inclusiv riscul erorii, nevoia de educaţie este o 

realitate, ea acţionează ca un fapt, ca o situaţie dată ce impune cu o anumită intensitate şi o anumită 

urgenţă, independent de dorinţele sau proiecţiile noastre subiective. 

Nevoia de educaţie nu poate fi nici anulată, nici inventată, ea poate fi determinată, analizată 

şi ulterior satisfăcută prin acţiuni organizate de la început în acest sens. Orientarea explicită spre 

satisfacerea unor nevoi şi rezolvarea unor probleme este un atribut al acţiunii educaţionale eficiente, 

care imprimă acesteia raţionalitate, utilitate socială şi justifică alocarea resurselor necesare realizării 

ei. 

Rolul studierii nevoilor de educaţie nu se reduce la a da sens şi a imprima utilitate socială 

acţiunilor educative, ci se extinde şi asupra dimensiunilor, modului de organizare şi conţinutului 

proceselor sau sistemelor de educaţie ce se proiectează. Rezultă că principalele elemente care 

alcătuiesc un proces sau un sistem educaţional - obiective, structură, conţinut, metodologie, 

extindere, durată, costuri etc. - se stabilesc nu întâmplător şi nici pe baza unor modele abstracte gata 

făcute, ci în funcţie de volumul, structura, intensitatea şi urgenţa nevoilor de educaţie pentru 

satisfacerea cărora procesul sau sistemul respectiv este organizat. Analiza nevoilor de educaţie este 

baza de plecare în alegerea sau stabilirea scopului care va ghida acţiunea educativă, în definirea 

misiunii instituţiei educative şi în dimensionarea resurselor ce vor fi alocate acesteia.  

Semnificaţia nevoilor de educaţie este că acestea sunt un factor sau un mobil al acţiunii 

educative şi pentru relevarea genului de probleme pe care le vizează analiza nevoilor de educaţie, ca 

demers al proiectării pedagogice şi al procesului managerial. S-au evidenţiat, în acest sens, trei 

ipostaze ale nevoilor de educaţie, care pot fi luate şi ca puncte de reper în elaborarea unui concept al 

nevoilor de educaţie: 

 în plan existenţial, nevoile de educaţie apar ca stări de necesitate obiectivă, în sensul 

ca sunt independente de opiniile şi voinţa proiectantului (profesorului, managerului), stări care 

acţionează ca factori actuali sau potenţiali de declanşare şi orientare a acţiunii educative şi care 

justifică (impun) alocarea resurselor necesare pentru susţinerea programelor, instituţiilor sau 

structurilor educative investite cu satisfacerea necesităţilor respective; 

 în plan teoretico/metodologic, nevoile de educaţie au statutul unor premise, al unor 

argumente sau puncte de reper obiective menite să scoată teoriile, strategiile sau metodele 

propuse din zona arbitrariului şi voluntarismului (sau cel puţin sa creeze această impresie), să le 

dea deci girul obiectivitătii, al necesităţii, al concordanţei cu realitatea; 

 în planul proiectării pedagogice şi al actului managerial, nevoile de educaţie 

constituie baza de plecare şi de orientare în conceperea proiectului pedagogic sau planului 

managerial, iar analiza nevoilor de educaţie apare ca un demers pragmatic menit să imprime 

realism şi raţionalitate acţiunii educative şi să convingă (să impună) alocarea resurselor necesare 

acesteia.  

 Aceste trei ipostaze ale nevoilor de educaţie sunt atât de evidente încât ele se impun 

aproape de la sine şi sunt integrate aproape spontan în orice proiect pedagogic, în orice strategie şi 

concepţie privind educaţia şi parcă şi mai mult în proiectele şi strategiile de schimbare, de reformă. 

Astfel, modernizarea metodologiei didactice, restructurarea conţinuturilor, reconsiderarea relaţiei 

profesor-elevi, reaşezarea reţelei şcolare şi a treptelor de învăţământ şi multe alte proiecte sau teorii 

ale schimbării au fost şi sunt prezentate ca impuse de necesităţi obiective, fie prin invocarea 

mutaţiilor de context social, economic, ştiinţific (dinamica socială a profesiunilor, schimbările 
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tehnologice, explozia informaţională, etc.), fie prin invocarea necesităţilor interne, de ordin 

pedagogic şi psihologic, ale procesului de învăţământ (concordanţa cu mecanismele psihologice ale 

învăţării, accentuarea caracterului formativ şi creativ al învăţământului etc.). Mai recent, au fost 

aduse în discuţie nevoile de schimbare asociate integrării europene şi nord americane. In paralel 

însă, s-au revigorat preocupările privind caracterul naţional al educaţiei, iar nevoia de păstrare, prin 

educaţie, a specificului naţional a fost şi este baza unor alternative pedagogice mai mult sau mai 

puţin diferite de cele elaborate din perspectiva integrării. 

În educaţie şi în pedagogie se întâmplă adesea ca aceeaşi realitate să fie invocată drept „bază 

orientativă şi necesară" pentru proiecte diferite, uneori opuse sau chiar ca aceleaşi nevoi de 

educaţie, asupra cărora există un acord unanim, să fie prezentate drept argumente pentru alternative 

diferite ale schimbării (sau conservării). 

De aceea, clarificarea statutului nevoilor de educaţie şi al analizei de nevoi în raport cu 

teoriile şi strategiile privind învăţământul, departe a fi rezolvate, rămâne o problemă actuală şi care 

se acutizează în perioadele de schimbare. 

 

 

NECESITATEA ANALIZEI NEVOILOR DE EDUCAȚIE 

 

Determinarea nevoilor de educaţie este un prim pas ai proiectării pedagogice, constând în 

identificarea existenţei unor necesităţi suficient de bine conturate pentru a fi luate în considerare şi 

studiate. Pentru a servi efectiv proiectării, nevoile de educaţie trebuie analizate, adică studiate în 

alcătuirea lor internă, radiografiate, evaluate şi ierarhizate până la nivelul la care cunoaşterea lor 

devine operaţională. Există cel puţin trei împrejurări care generează necesitatea analizei nevoilor de 

educaţie ca etapă a proiectării pedagogice: 

 

• In primul rând, analiza nevoilor de educaţie este impusă de natura deosebit de complexă a acestei 

categorii de nevoi specific umane. Spre deosebire de alte nevoi ale omului, cum sunt trebuinţele 

primare sau nevoile de bunuri şi servicii, care se manifestă suficient de evident şi de specific, fiind 

nemijlocit accesibile observaţiei, nevoile de educaţie apar rareori într-o formă specifică şi nemijlocit 

observabilă, ele sunt „ascunse" sub o varietate de manifestări, mai mult sau mai puţin simptome al 

unor nevoi reale de educaţie. Relaţia dintre aparenţă şi esenţă în cazul nevoilor de educaţie este 

mediată şi susceptibilă de distorsiuni, fie datorită instrumentelor de cunoaştere, fie prin intervenţia 

filtrului subiectiv al intereselor şi concepţiilor despre ceea ce este necesar în educaţie. Sub acest 

aspect, analiza nevoilor are rolul de a dezvălui componenţa educativă din nevoile sociale sau 

individuale ale oamenilor, de a distinge nevoile de educaţie de celelalte categorii de nevoi şi de a le 

prezenta într-o formă clară, explicită, bazată pe date şi indicatori semnificativi, care să permită 

decizii corecte privind alocarea resurselor şi angajarea mijloacelor necesare pentru satisfacerea 

nevoilor. 

• In al doilea rând, analiza nevoilor de educaţie se impune datorită faptului că acestea nu se prezintă 

ca o masă omogenă de necesităţi echivalente, ci ca un ansamblu de variate nevoi, diferite ca volum, 

intensitate, nivel, formă de manifestare, mod de satisfacere. Sub acest aspect, analiza are rolul de a 

pune în evidenţă configuraţia nevoilor de educaţie, gradul în care acestea sunt acoperite prin 

procesele şi structurile de educaţie existente şi sensul acţiunilor viitoare. 

• In al treilea rând, analiza nevoilor de educaţie este necesară întrucât, prin mecanisme ce ţin de 

evoluţia obiectivă a existenţei sociale, nevoile depăşesc întotdeauna, atât ca volum, cât şi ca 

dinamică, posibilităţile societăţii de a le satisface, şi atunci, satisfacerea unora implică în mod 

necesar renunţarea la satisfacerea altora. Oricât de mare ar fi potenţialul de resurse de care societatea 

sau individul dispun, acesta nu este niciodată suficient în raport cu totalitatea nevoilor existente la 

un moment dat, iar acest decalaj dintre nevoi şi resurse pune planificatorul în faţa unei opţiuni: el 

trebuie să aleagă ceea ce trebuie făcut în funcţie de ceea ce se poate face. Sub acest aspect, analiza 
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nevoilor are rolul de a stabili o ierarhie sau o ordine de prioritate a nevoilor de educaţie, care să ţină 

seama atât de caracteristicile nevoilor (intensitate, amploare, urgenţă, importanţă), cât şi de volumul 

şi configuraţia resurselor disponibile. 

Fundamentarea scopurilor pe analiza de nevoi se constituie în condiţia primordială a 

credibilităţii, raţionalizării şi şanselor de reuşită ale oricărei strategii de reformă în domeniul 

educaţiei. Derivarea obiectivelor educaţionale în funcţie de nevoile de educaţie rezultă în urma unor 

analize prezentate în schema de mai jos: 

Aceste analize mijlocesc trecerea pe diferite paliere ale ierarhiei scopurilor şi nevoilor, de la 

palierul cel mai general al scopurilor şi nevoilor sistemice, până la nivelul acţiunii concrete a 

profesorului şi al nevoilor de educaţie al elevilor. Fiecare palier de analiză fundamentează un nivel 

de decizie, iar trecerea de ia nivelele superioare de decizie la cele subordonate nu este una directă, 

ci o trecere mijlocită de analiza scopuri-nevoi. 

Aplicarea acestui model atenuează centralismul deciziilor, fiind un model întemeiat pe 

autonomia structurilor, în care structura de la un anumit nivel nu preia necondiţionat deciziile 

nivelului supraordonat, ci le trece prin filtrul propriilor analize şi strategii în funcţie de nevoile de 

educaţie care acţionează nemijlocit asupra nivelului respectiv. Astfel deciziile privind organizarea şi 

managementul instituţiei şcolare luate de conducerea şcolii nu sunt o transpunere liniară a deciziilor 

structurilor supraordonate (Inspectorat şcolar, Minister), ci rezultatul analizei combinate a 

obiectivelor treptei, ciclului de învăţământ şi profilului în care şcoala se integrează şi a nevoilor de 

educaţie care acţionează şi se adresează direct instituţiei şcolare. 

În urma acestei analize, se determină nevoile de educaţie ce trebuie acoperite de procesul de 

învăţământ pe care instituţia îl organizează şi se definesc, în relaţie cu nevoile şi resursele, 

obiectivele precum şi celelalte elemente de organizare a procesului de învăţământ. 

Derivarea obiectivelor în funcţie de nevoi se efectuează pe o dublă filieră: 

• Una este aceea a obiectivelor, respectiv nevoilor de educaţie definite şi transmise pe filieră ierarhică 

administrativă; 

* Cealaltă este o filieră deschisă către mediul extern şi care acţionează în sens invers: de la obiective 

concrete la scopuri generale şi valori, de la nevoi individuale la nevoi sistemice şi sociale, 

permiţând fiecărei structuri o relaţie directă şi extraadministrativă cu realitatea obiectivelor, 

scopurilor şi valorilor şi, desigur, cu realitatea nevoilor de educaţie. 

 
NEVOILE CONCURENTE 

 

O problemă specială a analizei nevoilor de educaţie o constituie problema nevoilor 

concurente, adică a acelor nevoi care, solicitând aceleaşi resurse sau resurse similare, nu se pot 

satisface simultan, aşa încât satisfacerea unora blochează sau amână satisfacerea celorlalte. 

Raporturile de concurenţă între nevoi apar ori de câte ori nevoile acţionează concomitent şi 

îşi distribuie un fond comun de resurse, aşa încât prin satisfacerea unor nevoi se consumă resursele 

care ar fi necesare satisfacerii celorlalte nevoi. Este evident că acest fel de raporturi apar cel mai 

frecvent în cazul resurselor polivalente, adică al acelor resurse care, prin gama vastă de utilizări, pot 

fi distribuite pentru o gamă variată de nevoi. Din acest punct de vedere, toate nevoile de educaţie 

sunt nevoi concurente în raport cu resursele de timp, aceasta atât pentru că timpul este eminamente 

o resursă limitată, cât şi pentru faptul că orice nevoie de educaţie - ca şi nevoile umane în general - 

implică în procesul satisfacerii un consum mai mic sau mai mare de timp. Polivalenţa deosebit de 

mare, practic inepuizabilă, a timpului, privit ca resursă, asociată cu caracterul întotdeauna limitat al 

acestuia (este vorba de timpul fizic al indivizilor concreţi), generează o permanentă insuficienţă a 

timpului în raport cu multitudinea nevoilor care solicită, pentru satisfacerea lor, consum de timp. 

Raporturi de concurenţă între nevoile de educaţie apar însă şi pentru alte categorii de resurse. 

De pildă, sunt concurente nevoile de educaţie intelectuală raportate la capacitatea de efort 

intelectual a elevilor. Este evident, în acest sens, că nevoile specifice ale asimilării cunoştinţelor la 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

89 

 

fiecare disciplină de învăţământ se cumulează pe ansamblul disciplinelor, raportându-se la aceeaşi 

resursă (limitată), care este capacitatea de munca intelectuală a elevilor.  

I. Nevoile actuale de educaţie sunt nevoi care apar şi se impun pe termen 

scurt drept condiţii ale desfăşurării procesului de învăţământ şi ale funcţionării 

instituţiei şcolare, fiind de fapt nevoile în baza cărora se definesc obiectivele 

educaţionale, se stabilesc conţinuturile şi metodele de predare şi învăţare şi se 

organizează procesul de învăţământ pe ansamblul instituţiei şcolare. Analiza nevoilor actuale este 

baza elaborării planurilor manageriale operaţionale (semestriale, anuale) ale instituţiei de 

învăţământ. Nevoile actuale se constituie, acţionează şi se impun proiectării pedagogice şi 

managementului educaţional în următoarele condiţii: 

*  Cea mai mare parte a nevoilor actuale de educaţie sunt nevoi care însoţesc 

desfăşurarea cotidiană a procesului de învăţământ şi a căror satisfacere condiţionează coerenţa 

diferitelor secvenţe ale acestui proces, trecerea de la o etapă la alta, precum şi adaptarea procesului 

la schimbările pe planul achiziţiilor şi capacităţilor de învăţare ale elevilor.  

• Nevoile actuale de educaţie provin şi din acele nevoi care, deşi există în stare potenţială sau 

latentă pe toată durata procesului de învăţământ, deşi sunt cunoscute atât de către profesori, cât şi 

decătre elevi, nu acţionează sau nu impun acţiuni de satisfacere decât sub presiunea unor scadenţe 

iminente sau după acumulări de restanţe care nu mai pot fi ignorate. 

                •  Pe ansamblul unei instituţii de învăţământ, nevoile actuale de educaţie se manifestă sub 

forma concretă a cererii de educaţie sau a cererii de studii, exprimată cantitativ prin numărul de 

elevi sau studenţi care se adresează instituţiei şi pe care aceasta îi poate  şcolariza. 

II. Nevoile potenţiale de educaţie sunt mai dificil de specificat printr-o definiţie operaţională care să 

le delimiteze net de celelalte categorii de nevoi. Şi aceasta întrucât potenţialitatea este prezentă într-

o măsură mai mare sau mai mică în orice nevoie de educaţie. înseşi nevoile actuale sunt, în mare 

parte, nevoi potenţiale actualizate şi cuprind în germen nevoile viitoare. Orientarea spre viitor a 

educaţiei face ca satisfacerea prezentului imediat să aibă şi valenţe prospective, să anunţe sau să 

pregătească un anumit viitor. In caracterul prospectiv al educaţiei nu rezultă neapărat dintr-o 

opţiune strategică, ci constituie o dimensiune ontică a educaţiei, al cărei prezent este în bună măsură 

viitorul de ieri şi condiţionează viitorul de mâine. 

Caracterul potenţial al nevoilor de educaţie este dat şi de faptul că educaţia este o activitate 

de lungă durată. Cele mai multe şi mai importante nevoi de educaţie solicită o perioadă îndelungată 

de satisfacere, de ordinul anilor, aşa încât nevoile pe care educaţia le poate satisface sunt de fapt 

nevoi anticipate şi anume cu un termen de anticipare care trebuie să fie cel puţin egal cu durata 

necesară satisfacerii lor. Sintetizând, se poate spune că nevoile potenţiale de educaţie sunt acele 

nevoi care nu se impun pe termen scurt, dar pot şi trebuie să fie anticipate pe baza tendinţelor 

sesizabile pe plan social-economic şi educaţional, precum şi acele nevoi care sunt formulate în 

prezent, dar cu o scadenţă la termenul la care sistemul (instituţia) de învăţământ le poate satisface. 

Analizând caracteristicile nevoilor de educaţie, se constată că relaţia dintre natura şi 

conţinutul lor real, este relaţie complexă şi mijlocită. Aceleaşi nevoi se pot exterioriza în forme de 

manifestare diferite, aceleaşi manifestări pot să fie consecinţa sau expresia unor nevoi diferite, iar 

unele nevoi de educaţie nici nu se manifestă într-un mod specific, nu-şi fac resimţită prezenţa sau se 

convertesc în nevoi de alta natură. 

Factorii care mijlocesc şi complică această relaţie sunt atât factori de ordin general, care ţin 

de combinaţia manifest/latent, prezentă în majoritatea proceselor sociale, cât şi factori specifici, 

care ţin de particularităţile formării şi acţiunii nevoilor de educaţie. 
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Abstract :Ion Vlasiu's prose is characterized by the dynamism of expression, through the complexity of 

writing, able to assimilate in its structure all the subjective reactions of the ego, but also the forms of reality 
that consciousness records, in a double movement of self-reflection and notation, placed under the sign of 

authenticity. Vlasiu's memorialist pages are characterized by an energetic writing, sometimes metaphorical, 

sometimes by a realistic sobriety, which brings to light various events and reflections, summing up the twists 

and turns of a destiny that is constantly searching for oneself. One can even say that one of the essentials of 
these books is the obsession of seeking / losing one's own identity; living in a confusing world through the 

proliferation of forms, where illusions often take the place of reality, and reality turns into a chimera, the 

artist fervently assumes the exigencies of the autobiographical genre, often reflecting the duplicity of the 
journal. 

 

Keywords: prose, complexity, evocation, identity, reality. 

 
 

Ion Vlasiu este o personalitate multivalentă a contemporaneităţii, un creator dotat cu o 

uluitoare capacitate de percepţie a lumii în toate avatarurile ei. De altfel, facultatea dominantă a 

artistului şi scriitorului este uluitoarea forţă de a plămădi, în piatră, lemn, culoare sau cuvinte 

diverse înfăţişări ale universului, căutându-se, în acelaşi timp, sensurile originare ale acestor forme. 

O irepresibilă nevoie de arhetip, de primordialitate transpare în creaţiile plastice sau sculpturale ale 

lui Ion Vlasiu, creaţii dominate de robusteţe, de elementaritate, de acea vigoare expresivă ce 

porneşte din adâncurile fiinţei şi căreia artistul a căutat să-i dea expresie în cele mai diferite moduri. 

S-ar putea spune, pe de altă parte, că demersul creator al lui Vlasiu îşi extrage vigoarea şi dintr-o 

asumată confruntare cu rezistenţa materiei pe care artistul îşi propune să o modeleze, căreia îi 

impune limite, formulându-i astfel legi specifice, sub incidenţa Artei. Confruntarea cu piatra şi 

lutul, voinţa indiscutabilă de a da formă, de a delimita şi a circumscrie un univers cu totul propriu, 

în care între expresie şi idee există o consubstanţialitate fundamentală - sunt semne ale vocaţiei 

estetice căreia Artistul i-a rămas credincios toată viaţa. 

Coerenţa interioară este, poate, în mod paradoxal, legată de această voinţă constructivă, 

manifestată în formulele şi expresiile cele mai diverse; artistul şi scriitorul resimte cu acuitate 

agresiunea informului, ameninţarea neantului, cărora le opune propria sa nevoie de ordine, de 

rigoare si echilibru. Pe de alta parte, Ion Vlasiu nu este un artist cu efigie strict apolinică, împăcat 

cu sine, claustrat în rigiditatea unor tipare asumate o dată pentru totdeauna. Dimpotriva, din creaţiile 

sale răzbat interogaţii si nelinişti care ne pun în faţa unui artist problematic, mereu în căutare de 

sine, aflat în perpetuă stare de combustie sufletească, dar şi de luciditate şi raţionalitate fecundă; de 

altfel, o dată configurat un obiect estetic, artistul îl resimte aproape concomitent ca pe o prezenţă 

străină, ca pe o alteritate ameninţătoare, tocmai prin fermitatea sa ontologică, prin situarea sa, 

oarecum apodictică, în spaţiu: „Un obiect, oricât de mărunt, după ce l-ai făcut şi-l priveşti, devine 

de neînţeles şi te sfidează cu certitudinea sa spaţială‖. Nu o foame de certitudini, de opţiuni rigide, 

osificate întreţine demersul lui Ion Vlasiu, ci, dimpotrivă, un refuz de a-şi imobiliza gândirea şi 

expresia într-un tipar prestabilit, într-o normă de unică întrebuinţare. Fixarea, refugiul în ceea ce 

deja a fost exprimat - sunt subterfugii ce provoacă oroarea artistului, care îşi abandonează 

experienţele, o dată trăite, în beneficiul altora, viitoare, din care va extrage semnificaţii estetice şi 
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ontologice noi. Dinamismul destinului creator al sculptorului, plasticianului şi scriitorului este 

rezultatul angajării acestor revelaţii succesive în virtutea unui spor de autenticitate şi exemplaritate, 

căci căutarea de sine implică existenţa unui itinerar iniţiatic în lumea formelor, un traiect creator în 

care certitudinile se erodează, iar îndoiala metodică primeşte atribute şi conotaţii benefice, cum 

mărturiseşte, de altfel, într-o pagină de jurnal, autorul însuşi: „Cred că frica de rafinament şi rutină 

mă fac să schimb un gest artistic cu altul mai des decât ar trebui. Când simt că ştiu ceva lipseşte 

emoţia îndoielii. Creaţia este un drum prin întuneric (...) Când ajungi la sfârşit în plină lumină, te 

opreşti. E firesc să cauţi alt întuneric‖. 

Ion Vlasiu este un artist şi un scriitor ce se armonizează perfect cu ritmurile esenţiale ale 

naturii, văzând în elementaritatea lumii o realitate consubstanţială, ce conferă sens şi amplitudine 

trăirilor sale, dar le şi validează, oarecum, din perspectiva unor echivalenţe şi corespondenţe 

fundamentale („Devii pe nesimţite element al naturii, frate bun cu materia în care zac ascunse toate 

revelaţiile, rămânând totuşi de nepătruns în taina ei primordială‖). Imersiunea în primordialitate, în 

dimensiunea originară a lumii are virtuţi anteice pentru creator, care lucrează, observă Dan 

Grigorescu „în conformitate cu natura. Respectă porozitatea pietrei, moliciunea marmurei, 

transluciditatea alabastrului‖. În destinul artistic al lui Ion Vlasiu expresia artistică şi cea literară 

sunt două modalităţi distincte care conturează însă aceleaşi obsesii şi interogaţii acute, conferindu-le 

un profil distinct. „La Ion Vlasiu, notează Mircea Muthu in studiul Dalta şi condeiul, între cele 

două forme de exprimare - plastică si literară - se instituie un va et vient perpetuu cu toate că, 

teoretic vorbind, se optează pentru cea dintâi în acord cu fibra ţărănească din fiinţa artistului‖. Nu e 

de mirare, aşadar, că vocabulele capătă dimensiuni şi predispoziţii spaţiale, plastice, Ion Frunzetti 

remarcând, pe bună dreptate, că artistul are „o limbă sculpturală, fie că pictează, fie că narează în 

cuvinte‖. 

De altfel, proza lui Ion Vlasiu se impune mai ales prin dinamismul expresiei, prin proteismul 

scriiturii, aptă să absoarbă în ţesătura sa toate reacţiile subiective ale eului, dar şi avatarurile 

realităţii pe care conştiinţa o înregistrează, într-o mişcare duală, de autoscopie şi notaţie, pusă sub 

semnul autenticităţii. Paginile memorialistice ale lui Vlasiu, începând cu romanul autobiografic Am 

plecat din sat şi continuând cu Poveste cu năluci, Drum spre oameni, O singură iubire, Cartea de 

toate zilele, Succes moral, Monolog asimetric, În spaţiu şi timp, Obraze şi măşti - se caracterizeaza 

printr-o scriitură energică, uneori metaforică, alteori de o sobrietate realistă, care pune în lumină 

întâmplări şi reflecţii variate, rezumând avatarurile unui destin aflat în perpetuă căutare de sine. Se 

poate afirma chiar că unul dintre toposurile esenţiale ale acestor cărţi este obsesia căutării/ pierderii 

propriei identităţi; trăind într-o lume debordantă şi derutantă prin proliferarea înfăţişărilor ei, în care 

nu de puţine ori iluzia ia locul realităţii, iar realitatea se metamorfozează în himeră, artistul îşi 

asumă cu fervoare exigenţele genului autobiografic, glosând, uneori, asupra duplicităţii sau 

inconsistenţei estetice a jurnalului. 

Conştient de aporiile autocontemplării, memorialistul îşi măsoară autenticitatea scriiturii 

prin siguranţa notaţiei, de o pregnanţă extrem de semnificativă şi, în acelaşi timp, prin profunzimea 

autoanalizei, neconcesivă, rafinată şi riguroasă. Ce reprezintă însă jurnalul şi, în genere, scriitura 

pentru Ion Vlasiu? Repliere benefică în interioritate, refugiu în autoscopie, tentaţie a definirii de 

sine, mijloc de supravieţuire morală sau model compensatoriu în faţa unei realităţi derizorii, 

precare? E greu de spus dacă memorialistica artistului poate fi rezumată la una dintre aceste 

dimensiuni simbolice; mai curând, ea se alimentează din toate câte puţin, într-un neobosit efort 

sincretic în care ideaţia cu caracter de reflecţie filosofico-morală se întâlneşte cu notaţia nudă, 

anticalofilă ori cu meditaţia asupra condiţiei artei sau artistului. Veritabil artist modern, Ion Vlasiu 

dublează gestul artistic propriu-zis cu o limpede conştiinţă estetică, în aşa fel încât aceste jurnale par 

să fie locul de intersecţie a meditaţiei şi a creaţiei artistice, alcătuindu-se dintr-o sumă de scriituri 

deschise ce mizează pe proteism stilistic şi amplitudine ideatică. În seria acestor reflecţii despre 

creaţie, însemnările asupra jumalului ca gen literar „de frontieră‖, ce dispune de subiectivitatea 

autorului în mod autarhic, primesc irizări metafizice, dar şi o incontestabilă amprentă subiectivă: 
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„Un jurnal intim plin de banalităţi nu contrazice genul, însă pierde caracterul său de intim. Genul 

include şi sensul său de original (ceea ce este al tău, ceea ce te reprezintă), ceea ce tu poţi descoperi 

despre tine şi despre viaţă, cât iţi poate fi accesibilă, cât o poţi exprima. Acest efort de a te defini 

este o necesitate firească şi jurnalul este un bun început, un fel de a te exersa în a trăi pe atâtea 

planuri câte pot fi accesibile conştiinţei şi talentului tău. Consemnarea evenimentelor poate fi făcută 

dacă te afectează într-un fel deosebit, dacă simţi nevoia să te incluzi în evenimente, dacă într-un fel 

sau altul participi. Cât şi cum?‖ 

Din perspectiva unor astfel de enunţuri, având ca temă însăşi finalitatea jurnalului ca gen 

literar, se poate constata în modul cel mai limpede felul în care se împletesc în cărţile lui Ion Vlasiu 

scriitura şi metascriitura, într-un joc de perspective eu subiectiv/ eu obiectiv care autentifică datele 

pactului autobiografic, conferindu-i valabilitate ontologică şi rigoare expresivă. Din acest motiv, 

cărţile de memorialistică ale artistului scapă de pericolul banalităţii sau banalizării, deoarece chiar 

derizoriul, ceea ce este aparent nesemnificativ capătă rezonanţe şi dimensiuni inedite, autorul 

posedând o capacitate netă de a proiecta asupra detaliului inert o lumină nouă, de a percepe 

prozaicul dintr-un unghi afectiv, interogând mereu banalul şi scoţându-l în acest fel de sub conul de 

umbră al anonimatului. Cărţile lui Ion Vlasiu au şi alura unor „jurnale de idei‖, ele traducând o 

acută nevoie de sinceritate şi de autocunoaştere, cu observaţia doar că autenticitatea rezultă, în cazul 

acestui remarcabil artist şi scriitor, dintr-o continuă raportare la sine, ca şi dintr-o incontestabilă 

energie demistificatoare. Unul dintre paradoxurile jurnalului se concentrează însă, în faptul că, într-

un anumit fel, cu cât nevoia de sinceritate este expusă mai apăsat cu atât convenţionalitatea creaţiei 

creşte. Scrierile cu caracter memorialistic ale lui Ion Vlasiu izbutesc însă să se elibereze de 

servituţile şi aporiile genului, exprimând atât tribulaţiile zilnice ale eului aparent, cât şi avânturile, 

căutările, exasperările artistului; s-ar putea constata chiar că există în aceste pagini un echilibru 

relativ între eul biografic şi eul profund, în aşa fel încât cele două dimensiuni ale fiinţei creatorului 

sunt, aproape în egală proporţie, explorate de autor, dinamica discursului autobiografic alcătuindu-

se astfel şi din heraclitica desfăşurare a timpului „fizic‖, dar şi din încremenirea eleată a timpului 

artistic, generat de trăirea estetică. 

Meditaţia lucidă asupra existenţei, preocuparea pentru dimensiunea etică a propriului demers 

creator, expresia lapidar-aforistică, dar şi lirismul unor evocări cu un indiscutabil relief subiectiv - 

sunt cele mai sugestive constante tematice si stilistice ale cărţilor lui Ion Vlasiu. De altfel, în Obraze 

si măşti, autorul însuşi mărturiseşte că nevoia de afecţiune şi tentaţia recuperării trecutului i-au 

alimentat perpetuu efortul artistic: „Toată viaţa mi-am căutat copilăria. În mod greşit am alunecat 

spre memorialistică. Nu viaţa mea, copilăria trebuia explicată şi era atât de simplu: o copilărie din 

care a lipsit mai ales dragostea părinţilor, echilibru pe care ţi-l poate da prezenţa lor caldă. Mi-au 

lipsit aceşti poli, am crescut ca o apa împrăştiată‖. Paginile memorialistice ale lui Ion Vlasiu stau, 

într-un fel, sub semnul dominator al timpului; aflat sub tirania lui Cronos, artistul e tentat să-l 

exorcizeze, fie prin expresie pur artistică, fie prin apelul la confesiunea netrucată, care fixează 

trecutul în enunţul expresiv prin chiar naturaleţea şi spontaneitatea sa. Iată de ce scrierile lui Ion 

Vlasiu au alura, într-un fel, a unei asceze spirituale şi a unei încercări ontologice; înglobând timpul 

în efigia evocării, artistul îl transcende, recuperându-i demonia, într-un efort aproape ritualic. 

Pe aceste coordonate tematice şi stilistice, ale timpului şi ale expresiei evocatoare, se înscrie 

şi romanul Am plecat din sat, a cărui primă ediţie a apărut în 1938 la Editura Miron Neagu din 

Sighişoara. Nu întâmplător acest roman a fost scris la Paris, într-un moment, aşadar, de detaşare, de 

îndepărtare de spaţiul genezei, rememorarea având tocmai un rol exorcizant, acela de a aboli 

distanţele, de a contura o identitate şi de a fixa spaţiul recuperator al satului. În această carte, satul 

este circumscris unui topos privilegiat în care fiinţa se simte ocrotită, o axis mundi cu virtuţi 

benefice, în care  lucruri şi oameni capătă amprenta unei sacralităţi mitice. Acest contur idealizant 

care încercuieşte topografia satului rezultă din nevoia acută a scriitorului matur de a accede la un 

timp revolut, de a-şi explica primele momente ale formării sale, deopotrivă ca om şi artist, dar şi de 
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a lumina, prin prisma confesiunii de mare încărcătură afectivă, locul genezei unei vieţi şi a unei 

vocaţii. 

Romanul, în desfăşurarea sa autobiografică, se situează între două momente-cheie, de 

extremă relevanţă narativă, momente care au darul de a fixa datele unui destin, de a marca 

fizionomia autorului: momentul morţii mamei, pe când copilul avea doar zece ani şi momentul 

deschiderii primei expoziţii de sculptură la Târgu-Mureş. O scenă de un intens dramatism este aceea 

a agoniei şi a morţii mamei; misterul extincţiei, reflectat de privirile ingenue ale copilului, e 

transcris într-un desen epic sobru, în tuşe realiste care redau obiectualitatea lumii, fără ca 

încărcătura afectivă să fie însă abolită: „O zi sau două mai târziu, eu începusem să mă trezesc din 

aiureală. Şi n-am să pot uita niciodată cum era la noi în casă, în dimineaţa aceea luminată de o 

lampă prea mică. Erau prea multe femei la noi în casă. Ce făceau ele, de ce umblau de colo până 

colo? Toate păreau a spune ceva, dar nu auzeam şi nu înţelegeam nimic. Parcă priveam totul printr-

o năframă neagră, pe care nu eram în stare să mi-o rup de pe lumina ochilor. Mama era în patul din 

dreapta. Era culcată pe spate, părea că spune ceva şi deapănă cu mâinile în aer un fir nevăzut care 

nu se mai isprăvea. Lângă ea sta moşu aşezat pe dunga patului. Se uita neputincios împrejur, parcă 

ar fi aşteptat o minune. El nu mai putea face nimic şi de bună seamă nici vecinele care veniseră să 

fie pe aproape acum când era prea târziu. (...) Săraca, murise chinuită de nevoia lucrului. În tot 

timpul anilor dă război, munca o înspăimântase‖. 

Moartea se înscrie aici in ritmul inexorabil al universului, imaginea satului fiind alcătuita din 

întâmplări cu aer de tipicitate, în timp ce gesturile oamenilor retranscriu, parcă, mişcări arhetipale, 

de început de lume, fixate printr-o retorică epică realistă; scriitorul înregistrează, printr-o abil 

regizată tehnică a notaţiei, detalii relevante, conturează fizionomii tipice, decupează întâmplări şi 

gesturi, conturând un univers de o fundamentală coerenţă internă, o lume a cărei armonie structurală 

e, s-ar zice, produsul aglomerării de obiecte scrutate de imaginaţie plastică a autorului. Spaţiul 

satului este desemnat însă nu doar prin circumscrierea realităţii aparente, vizibile, în care certurile 

pentru pământ, conflictele, întâmplările banale se împletesc cu datinile şi obiceiurile - înfăţişate cu 

sobrietate realistă, fără stilizări etnografice. E sugerată în paginile romanului şi o infrarealitate, 

aceea a instinctualităţii dezlănţuite, a pornirilor animalice pe care raţiunea nu le poate zăgăzui, după 

cum e prezentă şi metarealitatea, zona de umbră a fabulosului şi mitologiei, „fantasmele, coşmarele 

unei copilării pline de spaime, torturate de ispite şi întrebări ieşite din comun, neliniştind 

mentalitatea părinţilor‖ (Mircea Zaciu). În desemnarea spaţiului satului, prozatorul îşi asumă o 

dispoziţie oarecum neutră, în care obiectivitatea e relativizată, nu de puţine ori, de accente 

subiective, de un fior nostalgic ce redimensionează proporţiile lumii. Adesea, faptele, gesturile, 

chipurile oamenilor sunt redate cu maximă sobrietate, fără exces de detalii, într-o tăietura decisă a 

frazei, prin care autorul îşi propune nu imersiunea în interioritatea celorlalţi sau explicarea 

mecanismelor şi resorturilor lumii, cât, mai curând, transcrierea riguroasă a datelor realităţii, într-un 

decis efort anticalofil. Chiar descrierile de natură au o natură austeră, peisajul e reflectat cu 

discreţie, printr-o înşiruire de notaţii din care însă imaginea lumii se reliefează cu pregnanţă 

plastică: „În sat era o toamnă frumoasă cum nu s-a mai pomenit. Era în octombrie şi Murăşul era 

cald de te puteai scălda fără frică. Merii înfloriseră a doua oară iar prin mirişti şi prin răzoare murele 

erau mari şi burate cu alb de nu te mai puteai sătura. Cum să laşi satul acolo şi sa nu ţi se strângă 

inima de jale?‖ 

Foarte sugestive, prin acurateţea  lor descriptivă, dar şi prin rezonanţă afectivă pe care o 

sugerează, sunt portretele din acest roman; fizionomiile sunt redate prin detalii marcate de relevanţă 

existenţială şi caracterologică, în tuşe groase, nete, prin care efigiile personajelor sunt fixate în timp 

şi în spaţiu, din unghiul aceleiaşi nevoi de autenticitate narativă şi de cunoaştere neconcesivă a 

lumii. De altfel, aceste portrete nu au un aer „parazitar‖, ele se integrează firesc în fluxul epic, 

coagulând confesiunea la nivelul unor caractere memorabile, cum este cel al Moşului: „Moşu era 

mic de statură, uscăţiv, cu chipul osos şi lunguieţ. Fruntea îi era bolţită şi se inălţa dreaptă, 

descoperind o chelie de toată mândreţea. Nasul uşor acvilin, dinţii albi si ochii mici, îl făceau plăcut 
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la înfăţişare. Era totdeauna ras proaspăt, cu mustaţa retezată deasupra buzei, dar nu şi la capete. 

Părul de asemenea şi-l scurta foarte adeseori. Purta o pălărie cu marginile atât de largi încât 

acoperea o pătrime din masa noastră, spre mai marele haz al meu. Şi spre marea mea invidie, avea 

în şerpar un briceag, pe care îl purta legat cu o curea. N-am fost niciodată în stare să-l conving că 

aveam atâta trebuinţă de briceagul acela, încât să-l deslege. Când îşi punea jos şerparul, îl aşeza 

aproape de el, şi trăgea cu coada ochiului la mine‖. 

Alteori, portretul îşi pierde tonalitatea neutră a descripţiei, capătă reverberaţii afective, 

scriitorul exprimând duioşie şi compasiune, ecoul nostalgic înfiorând notaţia concisă şi 

imprimându-i o incontestabilă emoţie. Un astfel de portret, în care fizionomia este încadrată de un 

halou idealizant, e acela al Bacului, fiinţă de o mare bunătate şi puritate morală, de care copiii se 

simt foarte ataşaţi, aflată la antipodul Moşului („Cu moşu nu s-a prea împăcat, pentru că nu 

semănau la fire. Unul era aspru, neîndurător şi zgârcit, celălalt era bun, cald şi generos‖). Bacu 

întruchipează, în acest roman, o existenţă exemplară prin alura ei franciscană, printr-o morală 

asumată cu demnitate. Blândeţea, duioşia, candoarea sufletească şi, nu în ultimul rând, dragostea 

pentru făpturile necuvântătoare, umile - sunt reperele temperamentale ce dau contur unei figuri 

cvasimitice, o efigie caracterologică desprinsă de scriitor cu profundă duioşie din adâncurile 

trecutului: „În zilele cu soare, se scula şi se târa cu greu în stupină, unde rămânea o zi întreagă acolo 

între albine, pe care nu le mai vedea, dar care se aşezau pe mâini şi pe capul lui alb, bâzâindu-i 

prietenoase ca unui stapân. La răstimpuri îşi punea tabac în pipă şi, aşezat acolo pe un butuc de 

lemn, sta cu capul alb în soare, neclintit şi surâzător sieşi. Nu mai avea de acum nici o grijă. Când 

vorbea despre moarte, era tot atât de liniştit. Numai noi izbuteam să-l scoatem, uneori, din visul 

batrâneţii lui. Atunci Bacu ne spunea poveşti (...)‖ sau „Bacu avea cuvinte simple dar unduioase ca 

apa Murăşului, care curgea prin grădina noastră. Poveştile pe care ni le spunea erau închipuite de el 

şi ţesea în depănarea lor fire din viaţa lui lungă şi bogată. El se purta cu noi cu prea multă 

îngăduinţă. Nu ne cerea niciodată nimic, dar noi îi duceam apă, lapte acru şi câteodată furam ouă să-

i cumpărăm tabac, pe care îl primea dojenindu-ne îngăduitor‖. 

Fascinaţia satului, marcat de apropierea Mureşului, se însoţeşte, în paginile evocatoare ale 

lui Ion Vlasiu, cu fascinaţia depărtării; în fond, resortul existenţial şi expresiv al romanului Am 

plecat din sat e constituit tocmai de această pornire antinomică: prindere, fixare/ desprindere, 

depărtare. Desprinderea de spaţiul protector al satului echivalează cu o încercare de asumare a unei 

realităţi abia bănuite, situabilă în categoria departelui, o realitate pe care copilul, apoi adolescentul 

o presimte ca ostilă, dar de care va fi mereu atras în mod irezistibil. Prin desprinderea de matca 

benefică a satului, dar şi prin despărţirea de lumea edenică a copilăriei, naratorul, care trăia în 

comuniune cu lucrurile, se distanţează, transformând impulsul empatic în obiectivare rece. Privirea 

uimită, perplexitatea în faţa tainelor lumii sunt înlocuite acum de o fascinaţie a interogaţiei lucide, 

de o privire necomplezentă ce prospectează relieful adevărat al universului, revelând misterele şi 

aşezându-le în lumina demitizantă a raţiunii. Plecarea din sat pre-supune astfel renunţarea la mirajul 

jocului, la participarea la ritualul muncii etc. amorsând un sentiment al dezrădăcinării. Eul este, 

parcă, privat de reperele care-i determinau existenţa, se simte mereu ameninţat, strivit de o lume 

nouă ce trăieşte mecanic, în virtutea inerţiei. Un episod semnificativ este cuprins în capitolul 

Oamenii negri... unde e relatat popasul naratorului la Atelierele C.F.R. din Cluj. Oamenii de aici, 

asupra cărora stăruie autorul, par a-şi fi pierdut consistenţa ontică, sunt făpturi de-spiritualizate, în 

fiinţa cărora subzistă doar materialitatea, o materialitate tautologică, ce vieţuieşte în mod rigid: 

„Oamenii negri erau numai la câteva sute de metri de locul unde eu mă odihneam şi întârziam. Îi 

vedeam de parcă i-aş fi avut în faţă. Erau toţi ghemotoc, încolăciţi şi strâmbi, cu obrajii săpaţi... 

Orbitele lor groaznice mă priveau şi-mi era ruşine de scaunul care mă răbda. La masă mă gândeam 

la ei şi-i vedeam cu castronaşele lor de ciorbă sorbind grăbiţi şi pierduţi cu gândul. Când mă 

trezeam dimineaţa, în camera bine aerisită, îi ştiam deja rupţi de oboseală, mahmuri şi blestemându-

şi zilele. Şi mi se părea că întârzierea mea acolo era o trădare‖. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

96 

 

Conturând atât „avatarurile unei voinţe individuale înverşunate să-şi afle drumul‖ (Anton 

Cosma), cât şi tabloul satului transilvănean interbelic, romanul lui Ion Vlasiu se detaşează prin 

copleşitoarea impresie de viaţa, sugerată fie prin luxurianţa detaliilor notate cu obiectivitate, fie prin 

asumarea directă a lumii de o constiinţă ce-şi limpezeşte treptat propriul relief afectiv şi moral, 

autodefinindu-se prin descoperirea vocaţiei artistice. Nu poate fi trecut cu vederea, cu toată 

anvergura realistă a unor scene, gesturi sau personaje, nici lirismul discret ce răzbate uneori din 

paginile cărţii, lucru observat şi de Ion Chinezu: „Din trainicul acord de care vorbeam se desprinde, 

ca o boare de primăvară, un lirism fraged şi învăluitor. Peste toate rănile unei copilării încercate, el 

toarnă balsamul esenţelor simple şi eterne‖. Cu toate acestea, după cum notează acelaşi comentator, 

acest lirism „nu e un lirism molâu şi confuz, ci unul viril şi senin, care face cu putinţă rânduirea, 

într-o admirabilă perspectivă etică, a materialului autobiografic‖. Acest material autobiografic este 

însă distribuit în concordanţă cu o logica afectivă specifică, aptă să confere coerenţă naraţiunii, dar 

şi „interes dramatic‖ (Tudor Vianu), tocmai prin confruntarea eului cu lumea sau cu propriile 

exigenţe artistice şi morale; în acest mod, drumul spre sine al creatorului începe chiar în momentul 

desprinderii de vatra protectoare a satului, aşadar din momentul în care eul îşi arogă o anumită 

distanţă, a lucidităţii şi reflecţiei, prin intermediul căreia proporţiile şi dimensiunile lumii să poată fi 

circumscrise cu mai mare fidelitate. 

Am plecat din sat cumulează, cum am sugerat deja, o diversitate de perspective epice, 

unificate la nivel structural şi stilistic, de prezenţa unei voci narative ferme, marcată de o veritabilă 

fervoarea a povestirii. Bildungsroman (roman al formaţiei), roman social, „kunstlerroman‖ (Mircea 

Zaciu), autobiografie spirituală - toate aceste formule au darul de a defini creaţia lui Ion Vlasiu, fără 

însă a-i epuiza substanţa artistică. Notaţiile precise, desenul sobru, pictural al unor figuri, exemplare 

prin gravitatea lor existenţială, fermitatea expunerii epice, toate acestea revelează în Ion Vlasiu un 

creator cu disponibilităţi narative deosebite, un scriitor care dozează cu abilitate accentele epice, fie 

asupra personajelor, fie asupra mediilor, încercând să fixeze admosfera iremediabil evanescentă a 

unui trecut arhetipal. Satul ca mediu familiar, protector, reprezintă pentru artist un orizont al 

genezei, spre care se întoarce neîncetat, cu neobosită fervoare, căutând astfel un punct de sprijin, 

într-o lume ce atomizează năzuinţele şi elanurile fiinţei, o deposedează de propria identitate, lucru 

notat explicit într-o însemnare din 1937: „E nemaipomenit cum strigă în mine trecutul. Renunţ la 

Paris pentru satul meu. Sunt ca fiul risipitor care se întoarce la căminul părintesc în căutarea unei 

mângâieri şi n-o găsesc. Am reuşit să-mi cumpăr o cutie de acuarele şi pictez ţărani. În felul acesta 

am închis fereastra spre Paris‖. 

Am plecat din sat rămâne, astăzi, o carte a căutărilor şi limpezirilor interioare, dar şi o carte 

a metamorfozelor unei constiinţe angajate în dificilul proces al afirmării propriilor opţiuni 

existenţiale şi artistice. E o carte ale cărei structuri epice sunt generate de o incontestabilă nevoie de 

autenticitate, dar şi de vocaţia adevărului, cu momente de intensă luminozitate afectivă şi reflexe 

sau înfiorări tragice, o creaţie revelatoare pentru subtila transformare alchimică a unei vieţi într-un 

destin. 
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This study is based on the research on a corpus made up by all the normative documents published in the 
Romanian Official Bulletin (Monitorul Oficial) between 1859-1942, where we have identified eleven Latin 

expressions: ab antiquo, ab intestat, aeque principaliter, de visu, eo ipso, motu proprio, mutatis mutandis, 

propriis sensibus, sic volo, stante pede et testimonium abeundi. 
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1. Scurte consideraţii privind rolul simbolic al limbii latine în lumea contemporană 
 

În conştiinţa europeană limba latină, prin rolul său simbolic realizat prin funcţia de 

reprezentare şi cea retorică, beneficiază astăzi de un statut privilegiat datorită, în primul rând, 

prestigiului imens de care s-a bucurat şi continuă să se bucure imperiul roman sub aspect politic[1], 

militar[2], cultural şi, mai ales sub aspect juridic, căci „leagănul‖ (cunabula) tuturor sistemelor 

naţionale de drept ce au ca izvor codurile civile de la începutul secolului al XIX-lea, îl constituie 

dreptul roman şi implicit limba latină. 

În sistemul românesc de drept, la fel ca în restul Europei, rolul simbolic al limbii latine 

exprimat prin funcţia sa de reprezentare este evidenţiat prin prezenţa unor cuvinte, locuţiuni, adagii 

sau citate latineşti pe insigne, steme sau clădiri aparţinând autorităţilor judiciare sau instituţiilor de 

învăţământ juridic. Menţionăm numai cuvintele lex şi jus de pe insignele magistraților români, 

adagiul Justitia nihil expedit praemii de pe stema Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova, 

citatele din Corpus Juris Civilis încrustate pe zidurile Facultăţii de Drept a Universităţii din 

Bucureşti, precum şi citatele în limba latină de pe panourile de sticlă care acoperă o mare parte din 

clădirea bibliotecii Facultăţii de Drept din Craiova inaugurată în anul 2013. Sunt exemple în care 

limba latină este folosită în exercitarea funcției de reprezentare pentru a exprima „marele prestigiu 

al autorităţilor judiciare şi administrative‖[3] în calitate de succesor al instituţiilor romane. 

Alături de funcţia de reprezentare, în tradiţia culturală europeană se remarcă funcţia retorică a 

limbii latine ale căror adagii şi locuțiuni „ridică nivelul textului şi îi conferă splendoare, indiferent 

dacă cititorul sau ascultătorul le înţelege sau nu.‖[4] Citatele latine, aşa cum remarcă ilustrul 

profesor finlandez de lingvistică juridică Heikki Mattila, sunt mult mai numeroase în doctrină decât 

în documente juridice, practice (texte legislative, hotărâri judecătorești, decizii administrative, 

documente private etc.)[5] 

Dintre toate aceste documente juridice practice, textele legislative sunt cele care conţin cele 

mai puţine citate latine. Acest fapt este firesc, pentru că, aşa cum spunea filosoful roman Seneca la 

mijlocul secolului I, o lege trebuie să fie astfel dată încât orice profan să poată să o înţeleagă (quo 
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facilius ab imperitis teneatur)[6], deziderat ce a devenit normă de drept în anul 454 sub împăratul 

Valentinian al III-lea: Leges intelegi ab omnibus debent[7] (legile trebuie înţelese de toţi). 

În prezent, în cele mai multe ţări, cu excepţia statelor de common law şi ale teritoriilor de 

drept mixt, precum Quebec[8], autorităţile au intervenit prin dispoziţii care interzic folosirea 

cuvintelor în limba latină. Menţionăm pentru legislația din Europa Occidentală: Jules Byvoet, 

Légistique formelle (Technique législative) Rčgles Ŕ Formules, Heule M.G.A., 1971 pentru 

Belgia[9] Circulara din 31 iulie 1974 trimisă de primul-ministru al Franţei, miniștrilor şi secretarilor 

de stat cu privire la elaborarea proiectelor de legi şi a textelor publicate în Journal Officiel[10], şi 

Principes de législation, emise în 1976 de Oficiul Federal al Justiţiei din Elveţia[11].  Pentru 

legislația din fostele state comuniste din Europa pot fi date ca exemple: Ordonanța nr 238/1961 a 

preşedintelui consiliului de miniștri al R.P. Polone, privind principiile tehnicii legislative (§ 4 alin. 

1) [12], Directivele pregătirii normelor juridice stabilite de ministerul ungar al justiţiei în anul 1966 

(art. 33)[13], Normele legislative ale guvernului R. S. Cehoslovace din 3 septembrie 1971[14] şi 

Decretul nr 883/1974 de aplicare a legii bulgare din 1973 privind actele normative (art.36)[15]. 

În ceea ce priveşte România, remarcăm Metodologia generală de tehnică legislativă privind 

pregătirea şi sistematizarea proiectelor de acte normative din 1976)[16] (propusă de Denis Le May 

pentru a servi ca model legiuitorului canadian)[17] stabilea că textele normelor juridice trebuie să 

fie formulate „pe înţelesul lor curent din limba română modernă‖ (art. 99) şi, de lege lata, Legea nr. 

24 din 27 martie 2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative[18] care statuează că „Este interzisă folosirea neologismelor, dacă există un sinonim de 

largă răspândire în limba română. În cazurile în care se impune folosirea unor termeni şi expresii 

străine, se va alătura, după caz, corespondentul lor în limba română‖ (art. 36 alin. 2). 

În această situaţie, este evident că în domeniul legislației, spre deosebire de doctrină şi de 

jurisprudența română din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al 

XX-lea, este aproape imposibil de identificat prezenţa unor locuțiuni sau sintagme latine. În urma 

cercetării pe care am întreprins-o asupra unui corpus ce cuprinde toate actele publicate în Monitorul 

Oficial al României între anii 1859-1942 şi, passim, 1990-2017, am reuşit să scoatem la lumină 

unsprezece locuțiuni latine, citate de 18 ori între anii 1861-1939, cu o excepţie în cazul locuțiunii 

mutatis mutandis prezentă într-o lege din 1993 (prezenţă oarecum „scuzabilă‖ întrucât actul nu este 

un produs „pur românesc‖, ci o „coproducție‖ cu Uniunea Europeană). 

  

2. Locuțiuni latine prezente în legislația română 

Ab antiquo (locuțiune adjectivală şi locuțiune adverbială) Traducere: Din vechime, de 

demult[19], din cele mai vechi timpuri[20]. Locuțiunea este folosită pentru a exprima o perioadă 

care se pierde în negura timpului. Este atestată în: Monitorul Oficial al României din 15 decembrie 

1873. Se înţelege că prin aceasta nu se jignește întru nimic pozițiunea neatârnată ab antiquo a 

ambelor mitropolii (Art. 4 alin. 2, Regulament pentru atribuțiunile de precădere ale mitropolitului 

primat al României).[21] 

 Ab intestat (locuțiune adjectivală). Traducere literală: De la cel care nu a făcut 

testament.[22] În sens juridic se traduce „fără testament‖[23]. Locuțiunea, specifică latinei juridice, 

desemnează o moştenire în care defunctul (de cuius) nu a întocmit testament sau, deşi a redactat un 

testament, acesta fiind nul, nu produce efecte. Sintagma „moştenire/succesiune ab intestat‖ este 

sinonimă cu sintagmele „moştenire/succesiune legală‖ sau „moştenire/succesiune legitimă‖ şi în 

opoziţie cu sintagma „moştenire/succesiune testamentară‖. Locuțiunea este atestată în: a) Monitorul 

Oficial al României din 26 februarie/10 mai 1881: Dacă se vor prezenta creditori în contra 

succesiunei testamentare sau ab intestat, plata creanțelor lor va trebui să se efectueze în termen de 

cincisprezece zile de la închiderea inventarului. (Art. 22, pct. 5, Tractat consular cu Italia)[24]; b) 

Monitorul Oficial al României nr. 1 bis din 1 aprilie 1914: Pentru afacerile dintre mahometani 

relative la ...succesiunile ab intestat se înfiinţează în oraşele Silistra, Bazargic, Turtucaia şi Balcic 

câte un tribunal mahometan. (Art. 77. Lege pentru organizarea Dobrogei nouă)[25]. 
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Aeque principaliter (locuțiune adverbială). Traducere: De importanţă egală. Locuțiunea este 

folosită de Vatican în situaţia când se unesc două sau mai multe dioceze şi, pentru a se evita litigii 

generate de posibila preeminență pe care şi-ar atribui-o una sau alta, li se atribuie în mod expres 

aceeaşi importanţă[26]. Este atestată în: Monitorul Oficial al României nr. 126 din 12 iunie 1929: 

Mitropolia Bucureşti cu patru sufraganți: 1. Alba-Iulia; 2 Timişoara; 3 Satu-Mare şi Oradea-Mare 

împreunate aeque principaliter...4 Iaşi (Art. 2, pct. B, Concordatul dintre România şi Sfântul 

Scaun).[27] 

De visu (locuțiune adverbială). Traducere: Din văzute (cu proprii ochi) [28]. Locuțiunea este 

aplicată în materia probațiunii, semnificând că pentru valabilitatea actului este necesar ca agentul 

constatator sau martorul să perceapă în mod nemijlocit – propriis sensibus – (cu propriile simţuri) – 

faptul la care se referă. Este atestată în: a) Monitorul Oficial al României din 1 noiembrie 1892: El 

inspectează căile naţionale şi judeţene din circumscripţiunea sa spre a se încredința de visu de 

starea lor (Art. 21, Lege pentru organizarea autorităţilor administrative exterioare dependințe de 

Ministerul de Interne şi fixarea circumscripţiunilor administrative)[29]; b) Monitorul Oficial al 

României nr. 54 din 7 iunie 1909: Cazul trebuie să se cerceteze de visu de director (Art. 67 bis, alin. 

3, Decret de modificările introduse în regulamentul şcoalelor secundare).[30] 

Eo ipso (locuțiune adverbială). Traducere: Prin însuşi lucrul, în sine, chiar prin acest 

lucru[31]. Sinonimă cu ipso facto. Este atestată în: Monitorul Oficial al României din 24 ianuarie 

1861: Tot membrul care va pierde în cursul funcţiunei sale vreuna din aceste însuşiri, va fi 

considerat ca eşit din funcțiune eo ipso.(Art. 16, alin. 4, Lege pentru înfiinţarea Curţei de Casaţiune 

şi Justiţie, promulgată prin Decretul nr. 1 din 12 ianuarie 1861)[32]. 

Motu proprio, scrisă şi proprio motu (locuțiune adverbială). Traducere literală: Prin propria 

mişcare[33]. Sensul juridic: Din proprie iniţiativă[34]. La origine, a fost un termen de drept canonic 

desemnând unele din actele pontificale emise de papă în afara unei solicitări, ulterior generalizându-

se şi întrând în sfera de cuprindere a latinei juridice cu sensul de act îndeplinit spontan de autorul 

său[35]. În legislația română locuțiunea a fost întrebuinţată numai în acte normative privitoare la 

acordarea unor distincţii, fiind atestată în: a) Monitorul Oficial al României din 10 mai 1906: De 

regulă, nu se conferă ordinul străinilor decât după prealabilul avis al guvernelor respective, afară 

numai dacă regele conferă ordinul motu proprio (Art. 5, alin. 5, Regulament pentru punerea în 

aplicare a legei relativă la instituirea ordinului Carol I).[36]; b) Monitorul Oficial al României nr. 

149 din 8 iulie 1930: Faptele deosebit de strălucite sau serviciile excepţionale aduse ţării pot 

dispensa  de condiţiunile cerute de art. 16 pentru admitere şi înaintare în Ordin, dar numai în 

cazurile de decorare proprio motu de către Maiestatea Sa Regele (Art. 18, Regulament de aplicare 

a legei relativă la instituirea Ordinului Ferdinand I şi a medaliei Ferdinand I)[37]; c). Monitorul 

Oficial al României nr. 129 din 6 iunie 1931: Acest semn onorific se acordă numai proprio motu de 

către M. S. Regele (Art. 2, Decretul nr 1913/1931 pentru înfiinţarea semnului onorific „Pentru 

Merit‖)[38]; d) Monitorul Oficial al României nr. 161 din 12 iulie 1932: Excepţie la regulile 

stabilite...fac ordinele conferite „proprio motu‖ de către Majestatea Sa Regală (Art. 17, 

Regulament pentru aplicarea Legii ordinelor naţionale române).[39] 

Mutatis mutandis (locuțiune adverbială) Traducere: Schimbând ceea ce trebuie schimbat [40]. 

În sens comun, locuțiunea desemnează orice situaţie în care este necesar să se facă schimbările care 

se impun[41]. În drept, reprezintă „un principiu de largă aplicaţie..., servind în procesul comparării 

între două reguli sau două instituţii care abstracţie făcând unele particularităţi, urmăresc aceeaşi 

finalitate..., mecanismul sau efectele lor nediferind decât în mică măsură‖[42]. Este atestată în: a) 

Monitorul Oficial al României nr. 94 din 22 aprilie 1937: Dispoziţiunile art. 9 sunt aplicabile 

mutatis mutandis (Art. 10, Convenţiune încheiată cu Germania relativă la asistenţa administrativă şi 

la perceperea în materie de impozite)[43]; b) Monitorul Oficial al României nr. 262 din 10 

noiembrie 1938: Principiile arătate aici se aplică mutatis mutandis şi în materie de concordat 

preventiv[44]; c) Monitorul Oficial al României nr. 73 din 12 aprilie 1993: Prevederile art. 21 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

101 

 

paragraful 5 se vor aplica mutatis mutandis produselor piscicole (Art. 24, pct. 1, Legea nr. 20/1993 

pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi 

Comunităţile europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 

februarie 1993. 

Propriis sensibus (locuțiune adverbială). Traducere: Cu propriile simţuri. Este o alocuţiune 

aparţinând latinei juridice cu aplicaşie în materia probațiunii, sinonimă cu expresia de visu et de 

auditu, respectiv, „din văzute (cu proprii ochi) şi din auzite (cu propriile urechi)‖. Este atestată în: 

Monitorul Oficial al României nr. 246 din 22 octombrie 1938: Rezultă de aici că nu este necesar ca 

agentul fiscal care încheie proces-verbal de infracţiune definitivă să constate faptele propriis 

sensibus (Expunere de motive la Legea pentru unificarea procedurii fiscale)[45]. 

Sic volo (locuțiune adjectivală). Traducere: Aşa vreau. Locuțiunea este utilizată în prescripţiile 

medicale asumate de medicul care a prescris reţeta pentru a justifica depăşirea voluntară a dozei 

pentru un principiu activ dintr-o formulă magistrală[46]. Este atestată în: Monitorul Oficial al 

României nr. 106 din 11 mai 1933: Medicul prescriind medicamente eroice într-o doză mai mare 

decât cea prevăzută în tabela dozelor maximale, va repeta cantitatea în litere şi va adăuga în 

prescripţiune cuvintele Sic volo, subscriind şi numele (Art. 10, Regulamentul taxei farmaceutice 

oficiale)[47]. 

Stante pede (locuțiune adverbială). Traducere: Stând în picioare, pe loc, imediat. În drept, 

locuțiunea semnifică o condiţie de valabilitate la întocmirea unor acte ce presupune redactarea 

actului exact în momentul în care se constată faptul consemnat. Este atestată în: Monitorul Oficial 

al României din 11 martie 1915: Orice luare de probe va fi însoţită de un proces-verbal care se va 

redacta stante pede (Art. 32 alin. 1, Lege pentru combaterea fraudelor în vinicultură şi în comerţul 

de vinuri)[48] 

Testimonium abeundi (locuțiune substantivală). Traducere: Certificat de absolvire sau de 

exmatriculare. Locuțiunea este atestată în: Monitorul Oficial al României nr. 235 din 10 octombrie 

1938: Facultatea de unde se va face transferarea va înainta dosarul studentului, cuprinzând toate 

actele împreună cu copii de pe foaia matricolă..., precum şi un certificat de exmatriculare 

(testimonium abeundi) (Art. 6 alin. 2, Regulamentul Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii 

din Iaşi)[49]. 

 

3. Concluzii 

Raportat la cele câteva mii de acte normative consultate (legi, decrete, regulamente), numărul 

de unsprezece locuțiuni latine identificate în 18 cazuri este nesemnificativ. Acest fapt este firesc, 

deoarece stilul sobru, concis, clar, menit să facă accesibil textul legislativ oricărei persoane (erga 

omnes), indiferent de nivelul său intelectual, se opune funcției retorice a citatelor latine, de 

instrument stilistic cu principalul rol de a impresiona cititorii.[50] Din cele 18 cazuri, 17 au fost 

excerptate din legislația emisă între anii 1861-1939, când nu existau dispoziţii exprese referitoare la 

tehnica legislativă care să interzică folosirea citatelor latine. 

Analizând cele 11 locuțiuni latine identificate în 18 acte normative, constatăm că în niciun caz 

includerea lor nu era obligatorie, înţelesul şi claritatea actului normativ neavând de suferit dacă s-ar 

fi folosit numai cuvinte din limba română. Remarcăm deci că prezenţa locuţiunilor latine nu a avut 

o funcţie de comunicare prin care să se transmită, idei, principii de drept etc., ci o funcţie retorică, 

fiind un mijloc estetic folosit pentru a atrage atenţia cititorului asupra importanţei paragrafului care 

include acea locuțiune (de visu, eo ipso, propriis sensibus, sic volo, stante pede). În alte situaţii, în 

care este evident că actul normativ se referă la un grup restrâns, „elitist‖, legiuitorul şi-a permis 

„luxul‖ întrebuinţării locuţiunilor latine în scop retoric, neexistând riscul neînţelegerii sensului (ab 

antiquo, aeque principaliter, motu proprio, mutatis mutandis, sic volo, testimonium abeundi). 

În concluzie, ca urmare a normelor imperative din legistică (ştiinţa şi arta elaborării actelor 

normative), de lege ferenda nu se întrevede posibilitatea introducerii unor locuțiuni latine, prezenţa 

lor în legislația română fiind o rara avis. 
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Abstract: In March 2016, a new Clean Air Law was implemented in Romania, which bans smoking in 
common areas and enclosed public spaces. The aim of study was to assess the perceptions of the new 

tobacco control law among adolescents in Romania and to understand the role of sociodemographic, 

behavioral, environmental and personal factors on influencing adolescent perceptions. We conducted a self-

administered, cross-sectional survey of 695 7th grade students from 21 localities, 21 schools, and 55 classes. 
Logistic regression was used to assess the correlates of acceptance of the clean air law. Most of the 

responders (94.8%) had heard about the new law, and 76.0% of the students agreed with the bans on 

smoking in closed places. According to the regression analysis the law was eight times more accepted by the 
non-smokers. It is also important how informed they are concerning the law Ŕ more they know, more they 

accept it. 

 
Keywords: smoking bans, knowledge, attitude 

 

 

Introduction 

Tobacco use is a major preventable cause of premature death and disease, causing over five million 

deaths each year worldwide. Nearly all tobacco use begins in childhood and adolescence (Shaik and 

Doshi 2016; U.S. Department of Health and Human Services 2012). More than 4 million 

Romanians (27% of the population) were current smokers in 2014, and 42,000 Romanians die 

annually from tobacco-related causes (European Commission 2015). Survey data reveal that 43.1% 

of the smokers started daily smoking before reaching the age of 19; 43.1% started between the ages 

17–19 years; and 21.7% started between 15–16 years (World Health Organization 2012). 

The attitudes towards smoking are influenced by multiple factors, including the family, peer 

influence, societal norms and tobacco control policies that create an either permissive or restrictive 

culture towards tobacco. While the policy may have a direct impact on adolescent attitudes towards 

smoking, such attitudes among young adolescents are likely mediated through environmental (e.g. 

parental attitudes and/or behavior), behavioral, and personal (e.g. knowledge) factors (Tyas and 

Pederson 1998). 

In March 2016, the Romanian government modified the 349/2002 law regarding tobacco 

control and from the beginning of April, a new National Clean Air law (15/2016) was implemented, 

which bans smoking in common areas and all enclosed public spaces. The aim of this study was to 

assess the perceptions of the new tobacco control law among adolescents in Romania and to 
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understand the role of sociodemographic, behavioral, environmental and personal factors on 

influencing adolescent perceptions.  

 

Methods 

We conducted a cross-sectional, self-administered questionnaire-based study among 7th grade 

students from three Transylvanian counties (Mures, Covasna, Harghita) during June 2016, 

approximately 2 months after the new law was implemented. The stratified sample involved 695 

students from 21 localities, 21 schools, and 55 classes; the stratification was based on the size of the 

settlements, and three categories – below 5000 inhabitants, 5000–30000 inhabitants, above 30000 

inhabitants – were defined. Because of the incomplete filling of questionnaires, only 588 students 

were involved into the multivariate analyses. 

The questionnaire measured sociodemographic characteristics, smoking behavior of students 

and their parents, students‘ knowledge about the anti-smoking law, communication of the law in the 

school and in the family, and the agreement with the content of the law.  

Sociodemographic variables included gender, age in years and type of settlement. Students 

and their parents were classified into two groups according to their actual smoking status, such as 

smokers and non-smokers. The students‘ knowledge about the anti-smoking law was measured with 

twelve questions about the places (school, bus station, closed public places etc.) where smoking is 

allowed or not allowed according to the new law; the number of correct answers was summarized 

and expressed as „knowledge-index‖ ranged from 0 to 12 (0=the lowest knowledge, 12=the best 

knowledge). The communication of the law was measured by two simple questions, such as „Have 

you heard about the antismoking law in your school / in your family?‖ The agreement with the bans 

on smoking in various places was measured by a 4-point-scale (1=completely yes; 4=completely 

no), the answers were dichotomized as „yes‖ or „no‖ for the purpose of binary logistic regression 

analyses (1=yes; 2,3,4=no). 

We used descriptive and analytical methods to describe the basic characteristics of the 

sample and answer our research questions. Simple frequency distributions, chi-square tests and one-

way ANOVA were applied to characterize the sample. The calculation of percentages based on the 

number of actual respondents. The associations of background variables on the acceptance of the 

anti-smoking law were examined using uni- and multivariable binary logistic regression analyses. 

The dependent variable within the regression models was the acceptance of smoking bans, with 

non-acceptance as the reference category. Independent variables introduced in the model were 

gender, type of settlement, smoking status of students and their parents, the communication about 

the law in the school and the family as categorical variables, and knowledge-index as a continuous 

variable. We calculated the odds ratios (OR or aOR) and 95% confidence intervals (95% CI) for 

each variable; and p<0.05 was considered to be statistically significant. IBM SPSS version 24 was 

used for statistical analysis. 

The research was approved by the university‘s ethical commission and the specialists took 

an exam in order to get permission from the NIH (National Institutes of Health) to involve 

investigational persons in the project. Written permission was obtained from school inspectorates, 

headmasters (school management) and parents for conducting the survey. 

 

Results 

The characteristics of the respondents are summarized in Table 1. The mean age of the population 

was 14.97 (SD:  0.49) years.  

Table 1. Characteristics of respondents 

Variables N % 

Settlement size (no. of inhabitants)   

below 5,000 258 37.2 

http://www.nih.gov/
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M

ost of 

the 

respo

ndent

s 

(94.8

%) 

had 

heard 

about 

the 

new 

law 

and 

72.3

% of 

them 

answ

ered 

that 

they 

talke

d 

about 

the 

new 

law 

at 

home

, and this was reported more often among girls than boys (
2
=10.4, p=0.006). Adolescents living in 

smaller settlements were more likely than adolescents from larger settles to talk about the law at 

home (
2
=26.3; p<0.001). County of residence was inconsequential. Just less than half of students 

(46.2%) reported that the new law was presented by school officials; smaller settlements had more 

frequent discussions of the laws in schools (
2
=39.7; p<0.001). 

The mean knowledge-score was 8.751.69 points (minimum: 0, maximum: 12). There was 

no difference between the boys and girls (p=0.348) and between smokers and non-smokers 

(p=0.832) on the basis of the knowledge-score averages. There was a difference, however, 

according to settlement size: adolescents living in smaller settlements had more adequate 

knowledge than young people in large settlements. In settlements with less than 5,000 inhabitants, 

the average was 8.89 points, in settlements between 5 and 30 thousand inhabitants was 8.91, while 

settlements with a population of more than 30 thousand reached only 8.37 points (F=7.187, 

p=0.001).  

Altogether 76.0% of the students agreed with the bans on smoking in closed places. The 

factors influencing the agreement with bans were analyzed by binary logistic regression models 

(Table 2).  

 

Table 2. Factors associated with the positive attitude toward the Romanian national clean air 

law (results of binary logistic regressions) 

between 5,000-30,000 235 33.9 

over 30,000 200 28.8 

County   

Hargita 216 31.1 

Kovászna 119 17.1 

Maros 359 51.8 

Gender   

male 319 46.0 

female 374 54.0 

Agreement with new clean air law   

completely yes (1) 520 76.0 

rather yes (2) 110 16.1 

may be no (3) 29 4.3 

completely no (4) 25 3.7 

Smoking behavior – students   

non-smokers 616 88.9 

smokers 77 11.1 

The clean air law was presented in the school   

no 262 38.1 

yes 426 61.9 

The clean air law was discussed in the family   

no 191 27.7 

yes 499 72.3 

Smoker behavior – father   

smokers 300 47.0 

non-smokers 338 53.0 

Smoker behavior – mother   

smokers 228 36.5 

non-smokers 397 63.5 
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Variables Univariable  Multivariable  

OR p-value aOR p-value 

Gender     

Female 1.39 (0.98-1.98) 0.064 1.20 (0.79-1.82) 0.386 

Male ref.  ref.  

Settlement size (no. of 

inhabitants) 
    

Below 5.000  1.76 (1.14-2.71) 0.010 1.34 (0.79-2.27) 0.276 

Between 5.000-30.000 1.36 (0.88-2.08) 0.166 1.07 (0.64-1.80) 0.791 

Over 30.000 ref.  ref.  

Smoking behavior – students     

non-smokers 7.99 (4.78-13.36) <0.001 8.02 (4.55-14.15) <0.001 

smokers ref.  ref.  

Knowledge of clean air law 

(continuous variable) 
1.14 (1.03-1.26) 0.013 1.16 (1.04-1.31) 0.010 

The clean air law was 

presented in the school 
    

no 1.04 (0.73-1.50) 0.821 0.98 (0.64-1.50) 0.921 

yes ref.  ref.  

The clean air law was 

presented in the family 
    

no 1.11 (0.75-1.65) 0.612 1.09 (0.68-1.74) 0.718 

yes ref.  ref.  

Smoking behavior – father     

smokers 0.73 (0.50-1.06) 0.095 0.76 (0.46-1.26) 0.289 

non-smokers ref.  ref.  

Smoking behavior – mother     

smokers 0.67 (0.46-0.98) 0.038 1.06 (0.62-1.79) 0.838 

non-smokers ref.  ref.  

OR: odds ratio, AOR: adjusted odds ratio 

 

The univariable logistic regression analyses showed significantly higher odds of agreement 

in smaller settlements, among non-smokers, and among those having better knowledge about the 

content of anti-smoking law, while the level of agreement was lower among those whose mother 

was smoking. In the multivariable model the type of the settlement and the role of mothers‘ 

smoking were no more significant, while the results in connection with the other variables were 

similar. The smoking behavior of students was the main predictor of the agreement with the law: 

the odds of agreement was nearly eight times higher (aOR: 7.99) among non-smokers than smokers 

(p<0.001). The knowledge of the law also significantly increased the probability of acceptance 

(aOR=1.16, p=0.01). Neither in the univariable nor in the multivariable analysis, the fact that they 

talked about the new law in the family or school did not affect the attitude towards the law. 

 

Discussion 

Our research shows most adolescents in our sample are aware of the new Romanian National Clean 

Air Law, and most of them thought that the measures are appropriate. There was no significant 

relationship between the fact that the teenagers were talking about the law on their attitude toward 

the law, although the existing knowledge about the content of the law significantly influenced the 

agreement with the smoking bans. The most significant factor effecting the reaction towards the law 

was the teenagers‘ personal smoking habits. The more actively they smoke, is the less they support 
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the law. 

Our research findings demonstrate that it is not enough to talk about restrictive legislative 

measures. There is a need for accurate knowledge transfer. It would be important to respect each 

adolescent‘s fundamental right to have access to information about their health (Albert-Lőrincz 

2013). In order to transform the knowledge into a pro-policy attitude, it is necessary to establish 

conviction towards the policy. They need to be helped to recognize that smoking is a lifestyle and 

they have control whether or not they choose to be a smoker (Poland et al. 2006). Prevention of 

smoking requires reinforcement of smoking control, including knowledge of policy that shapes 

one‘s behavior. These data consistent with other research findings such as Unger and colleagues‘ 

findings (Unger et al. 1999). 

Most research points out that parent‘s smoking is one of the most influent factors in 

adolescent‘s smoking, but there is no consensus that father‘s or mother‘s behavior has greater 

impact (Tyas and Pederson 1998; Hover and Gaffney 1988; Scragg and Laugesen 2007). In 

Romanian culture, there is some evidence that the maternal model is more influential on children‘s 

behavior (Szabo et al. 2017). Although neither parent‘s smoking behavior was not correlated with 

attitudes towards the clean air law in the multivariable model, other studies have found parental 

behavior important in shaping adolescent attitudes and behaviors. 

A series of studies demonstrate that adolescent smoking habits are positively influenced by 

local communities and their collective attitude on adolescence smoking (Henderson and Thomas 

2005; Dupuy 2003). Consistent with these studies, we found that children in smaller communities 

had a more positive perspective on the clean air law. One explanation is that the smaller 

communities may have more tightly networked individuals creating more cohesive and collective 

perspectives on the clean air law. The most robust finding of the research is the correlation between 

smoking status and attitudes towards the clean air law. Thus, if the protection of adolescents‘ health 

and the protection of minors from secondhand smoke exposure is important, then smoking 

adolescents should be targeted to support the prevention of transitions from social smoking to 

nicotine addiction and support cessation. Changing the attitudes towards smoking and reduction of 

secondhand smoke requires a long process, as outlined by the European Commission (The ASPECT 

Commission 2004). We encourage the use of a system approach, where the intrapersonal, familial 

and school environments are considered as intervention targets. This must be supplemented by the 

political-social environments that would limit smoking.  

This is the first published study to document the relationship between intrapersonal, familial, 

and community factors that contribute to adolescent attitudes of the new Romanian national clean 

air law. Our findings demonstrate the importance of accurate knowledge transfer related to the 

future smoking prevention and cessation programs targeting youth population. However, there are 

methodological limitations, and results should be interpreted with caution. First, we are unable to 

infer causality due to the cross-sectional nature of our study. It would be valuable to conduct a 

longitudinal study to understand the change in adolescent attitudes before and after the law. 

Additionally, the generalizability is limited because our focus is only on Romania and therefore 

cannot be generalized to other countries. However, given the diversity of communities represented 

in our sample, we believe the results are generalizable to other regions of Romania.  
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Abstract: This study was designed to evaluate differences in smoking prevalence among the two ethnic 

groups living in common geographical settings in Romania and to identify other attributes associated with 
ethnicity, which may contribute to higher cigarette consumption among the Hungarian minority. 

Method: The randomized multistage stratified cluster sampling included 1249 adolescents from 36 schools 

and 72 classes in three Romanian districts. Self-administered questionnaires were used with 61 questions 

yielding 210 variables. Bivariate and multivariable logistic regression analysis was conducted to assess the 
association of smoking with ethnicity and other social parameters. 

Results: A regression model with four levels of input variables showed a high degree of multicollinearity 

with the following correlated predictors: Hungarian ethnicity (OR=1.71, p=0.017 on a first level), low 
school performance (OR=2.31, p=0.001) urban area, internet access and ethnicity on a second level. After 

adding a set of psycho-social parameters to the demographic variables, we also found predictive for 

smoking: superficial relationship with parents (OR=1.83, p=0.001), not enjoying school (OR=2.15, 
p=0.001), periods of depression (OR=1.83, p=0.005), internet access (OR=1.93, p= 0.005) and urban area 

(OR=1.49, p=0.054). 

Conclusion: This study documents an increased risk of smoking among Hungarian minority teens in 

Romania. Correlations between ethnicity and some social factors are also pronounced, but understanding 
the associations and testing their causality is needed to better address the problem. Results point out the 

importance of identifying specific causes and discovering the mechanism of the complex network of psycho-

social influences. 
 

Keywords: ethnic minority, adolescents, smoking prevalence, psychosocial factors 

 

 

Introduction 

Tobacco use is a major preventable cause of premature death and disease, causing over five 

million deaths each year worldwide.
1
 Nearly all tobacco use begins in childhood and adolescence.

2
 

More than 4 million Romanians (27 % of the population) were current smokers in 2014, and 42,000 

Romanians die annually from tobacco-related causes.
3
 Romania has registered a 9.6% increase in 

lung cancer cases in 2012 vs. 2008 as a result of smoking.
4
 Survey data reveal that 43.1% of the 
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smokers started daily smoking before reaching the age of 19; 43.1% started between the ages 

17-19 years and 21.7% started between 15-16 years.
5
 

It is important to understand the epidemiology and ethology of adolescent smoking and to 

design effective interventions to prevent adolescent smoking. If specific groups of adolescents at 

high risk for smoking can be identified, it may be possible to tailor prevention programs to their 

unique characteristics and needs.
6
 If young people can remain free of tobacco until 18 years of age, 

most will never start to smoke.
3
 

Patterns of adolescent cigarette smoking differ substantially among racial/ethnic groups.
7
 

Ethnic identity is a significant factor related to self-concept and psychological development and 

similar to other aspects of identity, is of particular importance during the adolescent years when 

there is increased vulnerability to drug involvement.
8
 Some suggest that the increase in risk-taking 

between childhood and adolescence is due primarily to increases in sensation seeking that are linked 

to changes in patterns of dopaminergic activity around the time of puberty.
9
 Others note that ethnic 

minorities, ―may suffer from ambiguity, identity confusion, and normlessness (…) This may 

increase their feelings of alienation and isolation, which may increase their perceived stress, 

anxiety, and risk for social problems such as school failure or substance abuse‖.
10

 These 

psychological and social problems could be risk factors for smoking.
4
 A better understanding of the 

predictors of smoking initiation and persistence among adolescents of different racial/ethnic groups 

is crucial to the development of effective programs and policies.
5
 

According to international tobacco-related surveys,
11

 Hungarians and Romanians are in the 

same risk group of smoking prevalence; however, prevalence of students who report ever smoking 

cigarettes is higher among students in Hungary (57.9%) than students in Romania (41.2%), 

similarly for those who currently smoke (23.2% in Hungary vs 13.5 in Romania).
12

 We found no 

previous studies regarding differences in smoking or any substance abuse among adolescent ethnic 

groups in Romania. 

We conducted this study to better understand how community, social and cultural patterns 

influence smoking behaviour by evaluating differences in smoking prevalence and correlates of 

smoking behaviour among ethnic Hungarian and Romanian adolescents living in common 

geographical settings in the Transylvania region of Romania. We aimed to examine also the 

complex relationship between demographic and psychosocial variables, ethnicity and smoking 

prevalence. In order to identify attributes associated with ethnicity which may contribute to the 

higher smoking prevalence among Hungarian minority and which can be then targeted in smoking 

prevention programs, we first evaluated possible other differences between the two ethnic groups 

and then the association among smoking, ethnicity and other demographic, social and psychological 

factors. 

 

MATERIAL AND METHODS 

 

Setting and Population 

We recruited a randomized, multistage stratified cluster sample of 1249 7th and 8th grade 

students (aged 13-14) in three Romanian districts. All procedures performed in this study were in 

accordance with the 1964 Declaration of Helsinki and its later amendments. Parents were informed 

about the purpose, benefits and risks of the study and all parents provided an informed consent. 

Stratification was done according to county, size of settlement, language of education, and grade. 

Students were drawn from 26 settlements, 36 schools and 72 classes (split evenly between 

7th and 8
th

 grades) in 2014. Students completed anonymous, confidential, self-administered 

questionnaires containing 61 questions from which we derived 210 variables. 

Smoking habits  

In order to describe the prevalence of active smoking, we created two groups: 
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 Current smokers: (defined as lighting a cigarette in the last 30 days, including first-time 

experimentation) 

 Never tried smoking (never having lit a cigarette). 

Measurements 

The following conditions were registered in the analytical sample: 

 Geographical area (urban, rural) 

 Financial situation (very low, rather low, rather high, very high income) 

 Parents‘ educational level (basic: 8 classes or less, medium: 12 classes, professional school, 

high degree (university) 

 School standards- defined depending on each school`s average knowledge evaluation grades 

in mathematics for the years 2013 and 2015 (basic level, medium level, high level and 

professional school) 

 Internet access at home (access, no access for various reasons) 

 Academic performance (low, rather low, high, rather high evaluation grades) 

 Cultural activity: frequency of going to a theatre or taking part in local cultural activities 

(low, rather low, rather high, and high) 

 Church attendance (rarely, few times per semester, monthly, weekly) 

 Sport activity (rarely, few times per month, on a weekly or daily basis, more or less than 2 

hours) 

 Community activity, defined as taking part in any community program (sport, cultural, 

religious, green etc) during the last year (not really, seldom, often and very often) 

 Number of friends (very numerous, numerous, few, very few) 

 Community involvement: frequency of volunteering, meeting community people (low, 

medium, high) 

 Alcohol consumption (never, occasionally vs weekly or daily) 

 Current smoker status (yes, no) 

 

Statistical analysis 

Statistical analysis was performed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS, 

version 20.0). The chi-square test was used to compare the frequencies of nominal variables. 

Bivariate and multivariable logistic regression analysis was conducted to assess the correlates of 

smoking with ethnicity and other social features controlling for potential confounding variables. 

Odds ratios (OR) and confidence intervals (95% CI) were presented in the logistic regression 

models. 

 

RESULTS 

 

The distribution of the sample is representative for the analyzed population. Data about 

characteristics of the population were obtained from local educational authorities. The dispersion by 

county, size of settlement, language of education and grade were taken into consideration as 

presented in Table 1. 

 

Table 1. Characteristics of the sample 

   Individuals (total 1249) Romanian: 519 (43% ) Hungarian: 681 (57% ) 

School grade 7
th
 51,5% 8

th
 : 48,5% 

County Mures 50.0% Harghita 30.6% 
Covasna 

19.4% 

Size of settlement / 

number of inhabitants) 

<5,000 

36.6% 

5,000-30,000 

34.0% 

>30,000 

29.5% 
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Building crosstabs and calculating chi-square based on psycho-social factors an ethnicity of 

the respondents, we could observe major differences in certain cases. Community activity, church 

attendance, cultural activity, cigarette and alcohol consumption were higher among Hungarian 

children, as presented in Table 2. 

 

Table 2. Crosstabs of psycho-social factors by ethnicity 

Variables 
 % within ethnicity p value 

Hungarian Romanian  

Geographical area 
rural 53,7% 31,0% 

<0.001 
urban 46,3% 69,0% 

School standards (exams 2013 

and  2015)  

Very high 47,0% 46,0% 

<0.001 
Rather high 50,5% 49,5% 

Rather weak 6,7% 8,4% 

Very weak 22,7% 13,1% 

Cultural activity 

Very Low 20,7% 28,8% 

<0.001 
Rather low 22,4% 26,4% 

Rather high 26,0% 26,0% 

Very high 30,6% 18,8% 

Internet access 

  

At home 55,8 % 44,2% 

<0.001 On their mobile 

phone 
74,7% 80% 

Community activity 

Very low 22,3% 34,1% 

<0.001 
Rather low 21,7% 22,2% 

Rather high 20,3% 19,7% 

Very high 35,7% 24,0% 

Number of friends 

Very numerous 23,9% 21,5% 

<0.001 
Numerous 24,4% 22,2% 

Few 29,1% 23,1% 

Very few 20,4% 27,9% 

Community involvement 

Low 22,1% 34,8% 

<0.001 Medium 23,0% 25,3% 

High 54,7% 39,5% 

Church attendance 

Weekly 41,3% 28,6% 

<0.001 

Few times per 

month 
24,9% 25,9% 

Few times per 

semester 
17,3% 18,2% 

Seldom 14,6% 25,5% 

Feeling comfortable at school Yes 35,3% 64,6% <0.001 

Sharing thoughts with parents Yes 25,6% 38,6% <0.001 

Academic performance 
Math evaluation 

scores 

6,57 6,46 
0.085 

Smoking behaviour 
Current smoker 14,3% 9,3% 0.007 

Never smoker 45,3% 58,1% <0.001 

Alcohol consumption 

Monthly  13,5% 10,9% 

<0.001 Seldom 61,9% 60,3% 

Never 24,6% 28,8% 
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Multivariate analysis 

We built up the following logistic regression models to highlight possible variables with an 

influence on smoking: 

Model 1. 

 Ethnicity: Hungarian (1) vs. Romanian (0) 

Model 2.  ethnicity + socioeconomic status (SES) variables: 

1. geographical area: urban (1) vs. rural (0) 

2. school standards: low and rather low (1) vs. high and rather high (0) 

3. individual school performance: low and rather low (1) vs. high and rather high (0) 

4. home internet access: no access (1) vs. access (0) 

Model 3. ethnicity + SES variables + psychological variables: 

 periods of sadness and depression: rather true, definitely true (1) vs. definitely not true, 

rather not true (0) 

 enjoys attending school: definitely not (1) vs. a little, somehow and very much (0) 

 often shares thoughts and feelings with parents: definitely not true, rather not true (1) vs. 

rather true, definitely true (0) 

 Community involvement: low and very low (1) vs. medium and high (0) 

 

Model 4. Ethnicity + SES variables + psychological variables + alcohol consumption 

1. alcohol consumption: weekly or daily (1) vs. never, occasionally (0) 

 

The logistic regression model with smoking as dependent variable and four levels of 

independent input variables (Table 3.) shows the highest value of explanation. 

 

Table 3. Logistic regression models of factors associated with current smoking 
Dependent 

variable: smoking 
Variable Odds Ratio 95% CI 

Model 1 Ethnicity 1.45 1.07 to 1.97* 

Model 2 

Ethnicity + socio-

economic 

parameters 

Ethnicity 1.41 1.02 to 1.94* 

Urban/rural 1.53 1.04 to 2.25* 

School standards 1.16 0.80 to 1.69* 

Individual school performance 2.31 1.69 to 3.16*** 

Internet access 1.71 1.10 to 2.67* 

Model 3 

Ethnicity + socio-

economic 

parameters+ 

psychological 

variables 

Ethnicity 1.23 0.87 to 1.73 

Urban/rural 1.49 0.99 to 2.24 

School standards 1.08 0.74 to 1.59 

Individual school performance 2.03 1.47 to 2.83*** 

Internet access 1.93 1.22 to 3.06** 

Periods of sadness 1.83 1.20 to 2.79** 

Enjoying school 2.15 1.43 to 3.22*** 

Sharing thoughts and feelings with 

parents 

1.83 1.33 to 2.54*** 

Relationship and community 

involvement 

1.21 0.87 to 1.69 

Model 4 

 

Ethnicity + socio-

economic 

parameters+ 

psychological 

Ethnicity 1.19 0.84 to 1.68 

Urban/rural 1.39 0.92 to 2.11 

Individual school performance 1.99 1.42 to 2.79*** 

School standards 1.08 0.72 to 1.59 

Internet access 1.99 1.24 to 3.19** 

Periods of sadness 1.95 1.27 to 3.02** 
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variables+ alcohol 

consumption 

Enjoying school 2.11 1.39 to 3.21*** 

Sharing thoughts and feelings with 

parents 

1.74 1.24 to 2.43*** 

Relationship and community 

involvement 

1.25 0.89 to 1.75*** 

Alcohol consumption 5.32 3.00 to 9.44*** 
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

In these models high values of OR can be seen for the majority of the variables (alcohol 

consumption being the most powerful predictor). No significant influence seems to have the 

standard of the schools. 

An OR value of 1.45 was found (p<0.05) on the first level, for ethnicity (Hungarian) 

influencing smoking prevalence. Next, on the second model high value of OR (p<0.001) was 

assessed for individual school performances, settlement type and internet access.  

Adding psychological variables, we found high influence (p<0.0001) of a superficial 

relation with parents, lack of enjoying school, periods of depression and internet access, but no 

relevance in this context of: urban/rural settlement, ethnicity, school standards, and community 

involvement. Finally, adding an extra variable to the former factors: alcohol consumption: alcohol 

consumption, low school performance, not enjoying school, parent-student relationship and 

community involvement were very strong predictors for smoking (p<0.0001). 

 

DISCUSSION 

 

This study documents that ethnic Hungarian teens in Transylvania, Romania are more likely 

to smoke than are ethnic Romanian teens attending the same schools. Material situation, parents` 

educational level, sports and academic performances do not differentiate between the two ethnic 

groups: The main parameters, though significantly differ: much higher community network, and 

community involvement was found among ethnic Hungarians, including also more frequent socio-

cultural practices. Still, these children have a less intensive relationship with their parents, 

compared to ethnic Romanian teens. At the same time, Hungarian teens report about feeling less 

comfortable at school, and they are more likely to consume alcohol than their Romanian peers. 

We found no previous studies addressing Romanian – Hungarian ethnic differences in 

smoking (or any substance abuse) prevalence among teenagers living in Romania. Several studies 

however, have documented various differences between ethnic minorities and majority population 

in other countries. In the UK, for example, self-reported smoking prevalence among ethnic minority 

groups are lower than the population as a whole, though the general smoking prevalence decline in 

Great Britain (by 7 percentage points /1998 -2008) has failed to be followed by minority ethnic 

groups. By contrast, and this is in harmony with our findings, current smoking rates is lower among 

white English, compared to ―other white‖ people (27% vs 30% in male; 23% vs 26% in female).
13,14

 

In the USA, current cigarette smoking is highest among non-Hispanic American Indians/Alaska 

Natives (29.2%) and people of multiple races (27.9%) and lowest among Asian (non-Hispanic 

Asians 9.5%), non-Hispanic Blacks 17.5%), Hispanics 11.2%, non-Hispanic Whites 18.2%).
15

 The 

ambiguity seen in comparing different ethnic minorities with majority population is probably due 

also to the diversity in types (status) of minorities (autochthon, established, new migrant). 

Our results are in agreement with the findings of many earlier studies regarding depression, 

anxiety, deficient parent-child conversation or low academic achievement, each predicting later 

smoking prevalence.
11,16,17,18,19,20

 

Subjective stress and negative affect (NA) are related to cigarette use,
20

 and the 

temperamental factor of low positive mood quality is a prospective predictor of increases in 

cigarette use, further supporting the linkage between smoking and mood regulation.
21
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Tobacco use may also be influenced by the level of community involvement. Studies have 

shown that community activity is positively associated with lower cigarette smoking among all 

ethnic group.
13

 Nevertheless, the net higher community involvement among ethnic Hungarians in 

our study was not associated with lower smoking prevalence. 

The significantly higher community involvement and social network of the Hungarian 

adolescents seems not (or not enough) to protect them of periods of sadness, and actually: of 

smoking. 

Socialization involves the family, as perhaps the most important source of influence, but also 

involving all the major institutions and social settings in which individuals (i.e., adolescents) have 

direct or indirect experiences (e.g., religious institutions, work settings, schools, the mass media, 

political and governmental institutions, as well as neighbourhoods and communities). A pattern of 

dynamic interaction exists between developing adolescents and their social environments, which 

includes influential factors from different levels of ecological analysis at the biological, physical, 

psychological, and sociocultural levels.
22

 

Isolation or auto-isolation, lack of a vision and perspectives, disparity of the traditional 

models, discrepancy between values and reality may also contribute to an increased vulnerability 

for smoking of these minority teenagers. A deeper insight of smoking-clustering with (Hungarian) 

ethnicity, (less intensive) parent-child communication, mood and comfort or performance in school 

could help us understand the causal processes involved and subsequently: address the problem. 

Our study shows that ethnicity does influence smoking behaviour, but cannot be identified 

as the most predictive variable. It‘s power of explanation is the highest when considered the only 

variable in a logistic regression, but it‘s influence slightly decrease as other variables are added – 

however it is a significant variable in every model presented. Therefore we argue that an efficient 

national strategy of cessation could not be effective without considering the diversity (and 

particularities) of the ethnical groups when planning different prevention-based programs  

 

CONCLUSIONS 

 

This study documents an increased risk of smoking among Hungarian minority teenagers in 

Romania, independent of other predictors of current smoking. Association between ethnicity and 

some social factors are also pronounced, but understanding the relation and testing their causality 

surpasses the possibilities of this study. Our results emphasize the importance of exploring the 

mechanisms of the complex network of social influences, which may inform development of 

tailored smoking prevention programs for this population. 
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1. Evaluarea în educație - între retorica oficială, formalizare excesivă și practici rutiniere 

Evaluarea educațională a beneficiat în ultimii ani de o atenție particulară în calitatea ei de 

instrument de reglare a acțiunii publice și a intervenției sociale în viața școlii. Prin evaluări 

instituționale sau la nivelul elevilor și al profesorilor se încearcă transformarea în tendințe a 

practicilor profesionale reușite, uneori însoțite de recomandări de urmare a „bunelor practici‖, 

oferind actorilor o „oglindă‖, o imagine a efectelor activității lor. 

Analiza rezultatelor și a concluziilor evaluărilor importante din educație ne permite să 

constatăm decalaje semnificative între retorica oficială, ce insistă pe finalități, concluzii, soluții și 

recomandări  foarte generale și practica școlară cotidiană ce are propria sa logică. O parte din 

concluziile desprinse în urma evaluărilor intră uneori în contradicție cu „forme de analiză și de 

control emanate de o administrație care manifestă puternic tendința de a crede că ea însăși 

evoluează datorită unei «științe etatice», care este depozitara experienței și măiestriei elitelor, a 

inspectorilor săi și a funcționarilor săiŗ(Jacky Beillerot et Nicole Mosconi (sous la direction 

de), Sciences et des pratiques de lřéducation, DUNOD, Paris, 2014, Evaluare și reglare - pag. 60). 

Pe model european, Ministerul Educației din România a creat un sistem formalizat de 

evaluare instituțională, care poate fi catalogat pe alocuri ca fiind excesiv,  ingenios, alambicat, 

sofisticat, cu scopul de a evalua și de a ierarhiza școlile, directorii, profesorii, elevii.  Aceste practici 

conduc inevitabil la reprezentări cu impact social, familial, profesional etc. Selecția școlii la care 

vor studia propriii copii se va face de către familie în funcție de aceste ierarhizări, clasamente, 

etichetări, mai mult sau mai puțin corecte. ARACIPUL este o expresie vie a birocratizării maxime, 

a deplasării accentului dinspre esența activității cadrelor didactice, a oricărei instituții de 

învățământ, a managerilor de școli - activitatea la clasă - spre  o documentație  stufoasă, o birocrație 

greoaie,  adesea criticată sau cel puțin pusă sub semnul întrebării.  Același sistem formalizat în 

exces îl identificăm în metodologiile de evaluare a inspectorilor școlari, a cadrelor didactice 

(evaluare anuală sau pentru gradații de merit / salarii de merit, pentru selecția corpului de mentori la 

nivel județean, a corpului de experți etc.), în metodologiile de organizare a concursurilor de 

titularizare și a examenelor de definitivat, în cadrul normativ care stă la baza organizării evaluărilor 

naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a, a Bacalaureatului. 

La nivelul învățământului superior, ARACISUL practică aceeași evaluare formalizată în 

exces, bazată  pe metodologii cu nuanțe evidente de mimetism, preluate uneori  necritic din alte 

sisteme de învățământ, mai mult sau mai puțin concordante cu realitățile românești, cu tradiții și 

practici care și-au dovedit în timp eficienţa și eficacitatea în sistemul românesc. Într-un studiu 

recent, profesorul Andrei Marga  realizează o analiză critică a evoluției învățământului superior din 

ultima perioadă, marcată profund de „procesul Bologna‖. Printre multe critici îndreptățite, după 
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părerea noastră, autorul acestui articol afirma, cu privire la evaluarea instituțională, următoarele: 

„Criteriile de evaluare sunt eminamente cantitative, ceea  ce scade relevanța rezultatelor. Există 

prea puțină grijă pentru selectarea unor vârfuri. Mulți universitari predau discipline, dar nu au 

niciun răspuns la nevoile practice din jur. Competițiile pentru funcțiile de conducere administrativă 

sufocă restul activităților. Noi generații de responsabili academici nu au vreo concepție sistematică 

nici măcar despre instituția de care răspund și lasă în urmă doar irosirea oportunităților. Vocea 

universităților în societate s-a stins tocmai când societățile au mai mare nevoie de deschiderea 

unor orizonturi. Oamenii trăiesc sentimentul lipsei de direcție și percep scăderea nivelului 

calificărilor. Crizele amenință să copleșeascăŗ( Andrei Marga, Spre universitatea post - Bologna, 

în Educația la centenar, Editura Polirom, Iași, 2018, pag. 167) .   

2. Reglarea sistemelor educative prin evaluare  

2.1. Politici  și practici de creștere a eficacității școlii 

Din ce în ce mai mult, şcoala este „chemată la raport‖ de către societate în legătură cu 

eficacitatea sa. Conceptele „accountability‖ (în literatura de specialitate de limba engleză) şi 

„reddition de compte‖ (în literatura franceză) sunt din ce în ce mai mult invocate în documentele de 

politică şi de  strategie educaţională din Europa şi din lume. Traducerea liberă în limba română a 

acestor concepte ar fi „dare de seamă‖, „tragere la răspundere‖, „a da socoteală‖, „şcoala la raport‖ 

etc. Deci, şcoala trebuie să justifice rezultatele sale în faţa societăţii. „Şcoala este centrată din ce în 

ce mai mult pe rezultate şi pe performanţe; documentele de politici şi strategii educative folosesc 

expresii diverse pentru a denumi această realitate: „accountabilityŗ în ţările anglo-saxone (socotit 

ca fiind un termen dur de către specialişti), „pilotajŗ (un termen mai blând) bazat pe evaluarea 

externă în ţările Europei continentale, „gestionare / gestiune axată pe rezultateŗ în Quebec. Aceste 

apelative scot în evidenţă din ce în ce mai mult diversitatea de „aranjamenteŗ instituţionale şi de 

instrumente puse în practică, desemnând, în ultimă instanţă, tendinţa evidentă şi accelerată de a 

socoti şcoala ca fiind un sistem de producţie şcolarăŗ (Maroy, 2013, p. 13-14). 

Astăzi dispozitivele de evaluare au din ce în ce mai mult un rol major în reglarea sistemelor 

educative. „Recursul la evaluare nu este nou în sistemele educative. Controlul educației prin Stat 

(căci despre asta este vorba - n.n. ), după forme variate în funcție de tradiții administrative, 

centralizate sau descentralizate / federalizate, şi-a manifestat întotdeauna funcția de reglare și de 

evaluare. În calitate de finanțator și de coordonator al ofertei educaționale, Statul trebuie să 

asigure dreptul la educație al tuturor cetățenilor. În concordanță cu această misiune, va exercita 

controlul asupra organizării sistemului respectiv. Aceasta este o primă mișcare de mondializare a 

educației, care este contemporană cu evaluările comparative internaționaleŗ (Dupriez și Malet, 

2014, Introducere). 

 În acest context, apare necesitatea de a educa și forma altfel. La nivel național, școala însăși 

este evaluată; este pusă adesea în situația de „a da seama‖ în ceea ce privește valoarea ei. Evaluările 

naționale și internaționale solicită, periodic, sistemelor educaționale să justifice, să prezinte 

„argumente‖ privind eficacitatea lor  ( M. Manolescu & M. Frunzeanu, Perspective inovative ale 

evaluării...Evaluarea digitală, Bucureşti, Editura Universitară, 2017). 

2.2. Amplificarea importanței evaluărilor comparative naționale și internaționale 

„Pilotajul prin evaluare‖ a devenit o realitate şi se manifestă atât la nivel de macrosistem, cât şi 

la nivel micro. Dispozitivele de evaluare au din ce în ce mai mult un rol major în reglarea sistemelor 

educative. „Astăzi evaluarea standardizată reprezintă un instrument de pilotaj al procesului 

instructiv - educativ. Evaluările de acest tip se preocupă de evaluarea elevilor, a performanțelor 

instituțiilor școlare, a sistemelor educativeŗ (Maroy, 2013, p. 33). 

Evaluările comparative internaționale dar și evaluările naționale au pus cu pregnanță în evidență 

decalajul masiv privind rezultatele elevilor din diverse țări, zone geografice sau socioeconomice. 

Analiza rezultatelor școlare obținute în urma acestor evaluări,  realizată în diverse țări, pune în 

evidență o anumită scindare a elevilor între o „elită‖ numeric restrânsă și o „masă‖ considerabilă de 

nivel mediocru și scăzut. Rezultatele mediocre ale multor elevi luați individual, dar și la nivel de 
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sistem de învățământ,  au provocat multiple dezbateri și controverse în ultimele decenii. Rezultatele 

obținute de elevii din România la evaluările PISA nu sunt scutite de comentarii (M. Manolescu, 

2015, Referenţialul în evaluarea școlară, Editura Universitară, Bucureşti, 2015, pag. 242-257) . 

Recent a fost dat publicității un studiu „Rezultate teste PISA. Comparație între anii 2009, 

2012, 2015‖. Din „Tabelul referitor la înțelegerea textelor citite‖, care se referă la performanțele 

elevilor cu vârste cuprinse între 15-16 ani‖, observăm că suntem pe locul 27 din 28 de țări; ne 

aflăm, deci, pe penultimul loc, având satisfacția că ne aflăm înaintea  Bulgariei. La „Matematică‖ 

ne aflam, însă, pe locul 26, înaintea Bulgariei și a Ciprului. La „Științe‖ suntem tot pe locul 27, 

după Bulgaria, dar înaintea Ciprului. „În toate cele trei domenii analizate, România se află la 

distanță mare în comparație cu media europeană (a se vedea http://m.adevarul.ro/scoala/rezultate -

teste pisa-comparatie -anii-2009-2012-2015).   

3. Studiul efectelor evaluării - un demers complicat și sensibil 

Impactul evaluării asupra actorilor educaționali este puțin investigat.  Studiul efectelor 

evaluării în educație este extrem de complicat și de delicat. Este un demers complex, „atâta timp 

cât factorii implicați în acest joc sunt multipli și greu de descâlcitŗ (Jean Vogler – 

coord., Evaluarea, Hachette Livre, 1996, Pag. 307). „A te interesa de efectele evaluării presupune a 

aborda mai înainte problema funcțiilor evaluării,  așa cum sunt ele declarate de instituțiile 

abilitate  de la bun început. Înseamnă a verifica în ce măsură efectele corespund funcțiilor 

declarate, anunțate și a descoperi eventuale funcții nedeclarateŗ( ibidem, pag. 307). Pe de altă 

parte, este evident faptul că în ultimele decenii „evaluarea iese din cadrul școlar în care  

beneficiază de o anumită confidențialitate, pentru a deveni parte a practicilor sociale, discutată și 

comentată public; evoluțiile evaluării vizează maniera de a o utiliza, de a o concepe, de a o 

conceptualiza într-un context în evoluțieŗ (Figari, G., Lřactivité évaluative réinterrogé, pag. 9). 

La ora actuală sistemele școlare naționale încearcă să croiască o viziune proprie, să 

anticipeze evoluții ale devenirii celor care se află pe băncile școlii,  se preocupă de reușita tinerilor 

dintr-o perspectivă a responsabilității sociale. La rândul lor, documentele de politică și strategie 

educațională de la nivel european oferă un referențial comun de construcție a curriculumului și a 

evaluării în consens cu anumite valori asumate la nivel global. „Ne aflăm într-o etapă caracterizată 

printr-o deschidere semnificativă a școlii spre societate și de îmbogățire a relațiilor sale cu 

societateaŗ (Louis Arenilla, Marie-Claire Roland, Marie Pierre Roussel, Bernard Gossot, 

Dictionnaire de pédagogie et de lřéducation,  Bordas, Paris, 2007). 

 

4. Tirania evaluării - adevăr sau „Baubau pedagogic” ? 

Care sunt „problemele‖ evaluării la ora actuală ? Care sunt rațiunile pentru care se vorbește 

chiar despre „tirania evaluării‖? (Angélique Del Rey, La tyrannie de lřévaluation, IUFM Centre Val 

de Loire, 2013, Paris). De ce este considerată în anumite contexte și medii educaţionale  „strigoi 

pedagogic‖? De ce a căpătat evaluarea o asemenea „reputație‖, asemenea importanţă și amploare? 

De ce s-a transformat în baubau sau „strigoi pedagogic‖? Evaluarea în educație este benefică sau 

dimpotrivă, este doar generatoare de stres și de alte stări specifice  din aceeași zonă? Am preluat 

exprimarea „strigoi pedagogic‖ dintr-un studiu remarcabil al prof. Tiberiu Bogdan Tucicov, folosit 

cu trimitere la o altă falsă problemă a învățământului românesc din anii ‘80 - supraîncărcarea 

elevilor. Este o temă și a zilelor noastre. Relativ recent, în august 2016,  a fost semnat chiar un ordin 

de ministru prin care se  încearcă să se reglementeze / (limiteze) activitatea de învățare a elevilor 

prin temele pentru acasă. Dincolo de excesele întâlnite în practica şcolară privind temele pentru 

acasă, structura și valorificarea acestora, ele își au rostul lor. În opinia personală problema nu este 

„de ce să dăm teme pentru acasă‖ ci „ce fel de teme dăm pentru acasă‖. Sunt suficiente „argumente‖ 

din domeniul psihologiei, al psihologiei educației și al psihogeneticii  privind ritmurile rapide de 

dezvoltare a copiilor și elevilor ce susțin necesitatea unor activități complexe, care să le permită 

dezvoltarea integrală a personalităţii. Ne referim la „temele pentru acasă‖! În alte sisteme de 

http://m.adevarul.ro/scoala/rezultate%20-teste%20pisa-comparatie%20-anii-2009-2012-2015
http://m.adevarul.ro/scoala/rezultate%20-teste%20pisa-comparatie%20-anii-2009-2012-2015
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învățământ, mai avansate decât cel românesc, se dau teme pentru acasă și nimeni nu se revoltă! Dar 

se dau teme care se subordonează conceptelor de „invătare autentică‖ si „evaluare autentică‖.  

„Este evaluarea, în zilele noastre, o falsă problemă? Este «strigoi / baubau pedagogic»? Ce 

sau cine ne îndeamnă să evaluăm?‖, se întreabă pe bună dreptate Guy Berger, într-o lucrare care 

încearcă să sensibilizeze instituții școlare, actori etc. implicați în acest demers. Iată câteva variante 

de răspuns pe care le identifică acest specialist în domeniu: „Nu mai suntem siguri de ceea ce 

facem? Nu mai avem încredere în valoarea, justețea  și corectitudinea muncii noastre în școală, 

atât în ceea ce privește predarea cât și în ceea ce privește evaluarea? Sau este vorba despre 

căutarea deliberată a unei coerenţe de dezvoltat progresiv, pentru a identifica și reuni variate 

proceduri formative și pentru a reglementa interacțiunile dintre profesori și elevi, între sistemul 

educativ și societate?ŗ ( André de Peretti, Educația în schimbare, Editura Spiru  Haret, Iași, 1996, 

pag. 115). 

Variantele de răspuns pe care le propune acest specialist în domeniu sunt deopotrivă 

adevărate. Dar mai ales cel de-al doilea răspuns este mai complex și mai aproape de realitățile 

zilelor noastre. Câte spaime, câte neliniști, câte semne de întrebare, sau, invers,  câte speranțe, câte 

proiecții  nu generează evaluările elevilor, ale cadrelor didactice, ale inspectorilor școlari sau ale 

directorilor de școli și chiar ale profesorilor! 

 

5. Evaluarea în educație - apreciere a efectelor acțiunii pedagogice 

Problematica evaluării este vastă și multiplă, este greu de operaționalizat în condițiile 

actuale. Cu toate acestea, „țintele‖ evaluării pot fi grupate în câteva domenii: achizițiile elevilor, 

politici educative, practici pedagogice ale cadrelor didactice, funcționarea instituției școlare, costuri 

etc. (Claude Thélot, Lřévaluation du system scolaire, 1993, NATHAN, pag. 144 - 145). 

Evaluarea a pătruns în domeniul școlar, asemenea altor concepte și activități, din domeniul 

economic. Evaluarea în educație a luat naștere spre mijlocul secolului XX în țările anglo-saxone și  

a rezultat din transpunerea,  în domeniul învățământului, a conceptelor și modelelor aplicate în sec. 

al XIX-lea în lumea economică și, în mod particular, în industrie. În educație, ne spune Claude 

Thelot, „evaluarea în formă dezvoltată s-a asociat perfect, mai târziu,  cu punerea în aplicare a 

pedagogiei prin obiectiveŗ.  Evaluarea urmărește să aprecieze prin mijloace științifice, cu 

obiectivitate,  efectele unei acțiuni pedagogice. Ea se distinge de control prin aceea că nu judecă 

rezultatele prin raportare la o normă definită în avans/amonte, într-o manieră convențională, ea 

măsoară o medie statistică și distanțele față de obiectivele asumateŗ (ibidem, pag. 144). 

Progresiv, dispozitivul de evaluare în educație s-a lărgit asupra primirii de informații privind 

diferitele aspecte ale sistemului de învățământ. Din ce în ce mai mult, evaluarea și-a propus să 

descrie funcționarea componentelor sistemului, să analizeze desfășurarea acțiunilor întreprinse 

pentru a observa eficacitatea lor, să aprecieze gradul de realizare a obiectivelor pentru a detecta 

efectele prevăzute și neprevăzute. 
      5.1. Paradigma intuiției pragmatice sau „Tehnica bricolajului” în evaluare 

În ceea ce privește practicile folosite de cadrele didactice în evaluarea rezultatelor școlare 

ale elevilor, vorbim de o evoluție care a fost marcată de câteva paradigme semnificative din 

domeniul educațional, deloc întâmplătoare, pe care le prezentăm succint în continuare. Paradigma 

intuiției pragmatice stă la baza majorității practicilor evaluative. Referindu-se la practicile 

profesorilor, Ph. Perrenoud (2008, pag. 72) vorbește despre „bricolaj‖, acesta desemnând arta unui 

practician artizan de a utiliza o serie de tehnici, puse în lucru pentru a răspunde solicitărilor unui 

context dat. Dintr-o asemenea perspectivă sau înțelegere a evaluării, actul evaluativ este un act 

intuitiv. Artizanul, profesorul în acest caz, nu simte nevoia să-și definească cu precizie obiectivele, 

nici să-și stabilească universul referințelor situațiilor de învățare, nici criteriile în funcție de care va 

face aprecierea, nici cerința de a sintetiza informația disponibilă, nici cum va interpreta rezultatele, 

nici cum le va valorifica. Cadrele didactice care se află în această situație pornesc de la premisa că 
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„meseria se fură‖. În consecință, și „meseria de cadru didactic se fură‖. Tehnica abordată este cea a 

„bricolajului‖. 

  

5.2.Paradigma docimologică / Edumetria sau „măsurarea randamentului” școlar  

Această paradigmă este susținută, fără îndoială, de curentul de bază al primelor lucrări 

științifice asupra evaluării. Raționalitatea și raționalizarea judecăților evaluative nu putea să 

întârzie. Într-o perioadă, evaluarea avea o conotație peiorativă. Expresia cea mai utilizată era 

„măsurarea randamentului‖ și corespundea unei practici inspirate din teoria testelor psihometrice. 

Pe modelul Psihometriei, în domeniul științelor educației a apărut EDUMETRIA. Procedeele 

folosite în acest caz trebuiau să se coreleze și să se acorde cu luările de decizii bazate pe stabilirea 

diferențelor individuale, pe selecția indivizilor, pe promovarea lor și pe acordarea de diplome. 

Docimologia este obsedată de fidelitatea și de fiabilitatea examenelor. Docimologia, la 

origini, s-a ocupat prioritar de examene, de verificări, concentrându-se pe evaluările sumative. În 

timp, Noizet și Caverni au introdus în discuție dimensiunea psihologică a evaluării, luând în 

considerare și comportamentul evaluativ al evaluatorilor și al evaluaților. 

5.3.Paradigma evaluării prin obiective 

Evaluarea și-a schimbat semnificația odată cu intrarea în scenă a Pedagogiei prin Obiective 

(PPO): a evalua a început să însemne a constata, a stabili congruența a ceea ce a învățat elevul cu 

obiectivele educaționale prestabilite. Nu mai contează în primul rând cantitatea de informație 

corectă din răspunsul elevului, ca în modelul anterior, ci reușita în realizarea unui obiectiv 

operațional. Pedagogia prin Obiective a promovat și promovează încă, îndeosebi în sistemul 

românesc de învățământ, „Tehnica operaționalizării obiectivelor‖, cea mai frecvent folosită la noi 

fiind „Tehnica lui Mager‖. 

Evaluarea de acest tip raportează rezultatele învățării elevilor la obiectivele prestabilite. Din 

perspectiva PPO (Pedagogiei prin obiective), criteriul eficienței activității instructiv-educative nu-l 

reprezintă conținutul învățării, programa, ci raportarea unui comportament observat la o grilă de 

comportamente repertoriate într-o taxonomie. 

  

5.4.Paradigma evaluării formative și diferențierea instruirii 

Începând cu anii ‘70 ai secolului trecut, numeroase sisteme educative și-au propus ca 

misiune reușita școlară a cât mai multor elevi. 

Conceptul care a exercitat și exercită un impact major este cel de „evaluare formativă‖. 

Evaluarea formativă are semnificația unui proces de evaluare continuă, al cărui scop este acela de a-

l ajuta pe fiecare elev să învețe mai bine. Împreună cu „evaluarea formatoare, trebuie să se axeze pe 

evaluarea procesului de predare/învățare, să devină un mijloc eficient de creștere a calității 

învățării‖. 

Această schimbare de optică a făcut posibilă diminuarea percepției asupra evaluării doar ca 

funcție de control. A oferit premisa de a echilibra demersul evaluativ, prin integrarea în procesul 

educațional a procedurilor de evaluare formativă/formatoare. Evaluarea a început să fie considerată 

ca „o calitate a produsului final, rezultată din verificările calităților punctuale‖ (G. Meyer, 2004, De 

ce și cum evaluăm, Editura Polirom, Iaşi). 

  

5.5.Paradigma Pedagogiei competențelor. Evaluarea calitativă  

Pedagogia competențelor, omniprezentă astăzi, a condus la noi abordări ale evaluării 

școlare. Criteriul, în Pedagogia competențelor, are semnificația de calitate a procesului și produsului 

învățării. 

            Dacă stabilirea diferențelor individuale n-a dispărut total, n-a fost integral abandonată, ea a 

cedat considerabil locul grijii de a descrie cu exactitate ceea ce sunt capabili să facă elevii cu ceea 

ce au învățat. În fine, metodologia de evaluare s-a dezvoltat pentru a răspunde imperativelor 

sistemelor educative - și anume acelea de a asigura reușita unui număr cât mai mare de elevi. Pe 
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acest traseu evolutiv, evaluarea învățării a vizat / a început să vizeze obiectivele pedagogice 

asociate abilităților de nivel superior, abilităților complexe sau competențelor. Din acest punct de 

vedere, s-au făcut progrese considerabile, s-au conceput și elaborat instrumente din ce în ce mai 

sofisticate, s-au experimentat practici din ce în ce mai bune. Rămân însă multe aspecte de precizat și 

instrumente de rafinat. 

6. Cultura evaluativă ca stare de spirit. Principii deontologice în evaluare 

„Cultura evaluativă‖ înseamnă „emergența unei stări de spirit, de practici, de reflexe etc. prin 

care sunt apreciați de obicei / întotdeauna eleviiŗ. (Claude Thélot, Lřévaluation du system 

scolaire, 1993, NATHAN, pag. 144). Despre cultura evaluativă se discută mult în ultima perioadă. 

Am putea spune că este o tendință în educație,   o preocupare constantă a celor care au de-a face cu 

evaluarea și care își pun întrebări privind transformarea evaluării într-o stare de spirit pozitivă, atât 

pentru evaluați cât și pentru evaluatori. 

Dar ce înseamnă, în ultima instanță, cultura evaluativă? Iată câteva note semnificative: 

         Cultura evaluativă se compune dintr-un ansamblu coerent de concepte, principii,  

modele de evaluare, opţiuni metodologice cantitative, calitative sau mixte etc. 

         Cultura evaluativă este o stare de spirit. 

         Cultura evaluativă şi competenţele de evaluare sunt două componente solidare ale 

profesionalizării personalului didactic. 

Din punct de vedere funcţional cultura evaluativă: 

● Exprimă un cadru de referinţă, o concepţie, oferă o viziune şi un  anumit mod de 

abordare a problematicii evaluării educaţionale, care transcende specificului fiecărei 

competenţe particulare. 

● Îndeplineşte o funcţie critic - constructivă: analizează şi interpretează valoric diferite 

idei şi practici din sfera evaluării, protejează evaluatorul de entuziasmul naiv sau de 

obtuzitatea faţă de unele schimbări şi susţine atitudinile deschis raţionale faţă de 

inovaţiile din perimetrul evaluării educaţionale. 

● Furnizează cunoştinţele necesare, de regulă procedurale, pentru fundamentarea 

diferitelor tipuri de competenţe (D. Potolea, I. Neacșu, M. Manolescu - coord., Ghid de 

evaluare a realizărilor școlare ale elevilor, Proiect POSDRU, 2012,  pag. 145). 

Cultura evaluativă presupune, în ultima instanță, respectarea unor principii  deontologice în 

evaluarea educațională. Iată câteva dintre acestea: 

         Principiul onestităţii, clarităţii, consistenţei şi obiectivităţii în cadrul tuturor 

acţiunilor, cadrului reglementativ, comunicării şi judecăţilor în domeniu. 

         Principiul respectului simplităţii, acurateţei şi validităţii evidenţei probelor şi 

rezultatelor aşteptate. 

         Principiul confidenţialităţii în utilizarea tuturor informaţiilor prezente în 

procesele de evaluare. 

         Principiul politeţii şi al corectitudinii în relaţiile cu toţi actorii evaluării sau  cu 

grupurile interesate de arhitectura construcţiei, de realizarea evaluării potrivit cu 

logica proiectului propus. 

         Principiul sensibilităţii la  valorile contextului şcolii din România. 

         Principiul respectului pentru integritatea profesorilor, elevilor, părinţilor, 

decidenţilor. 

         Principiul recunoaşterii drepturilor, intereselor şi bunăstării elevilor ca priorităţi 

corelative intereselor instituţiilor şcolare şi ale comunităţilor sociale. 

         Principiul  sensibilităţii la impactul rezultatelor şi judecăţilor evaluative asupra 

celorlalţi, asupra socialului  şi celorlalte componente ale sistemului de învăţământ. 

         Principiul selectării calitative a evaluatorilor pe baza unor criterii precum: 

competenţa evaluativă probată; credibilitate în comunitatea profesională; 

confidenţialitate etc. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

126 

 

         Principiul credibilităţii şi responsabilităţii faţă de formularea unor judecăţi de 

valoare post evaluare, potrivit unei scări / repere valorice personale explicite, în 

temeiul unei profesionalităţi şi axiologii implicite (ibidem, pag. 148). 

 

7. Exigență în evaluarea formativă; învățarea asistată de evaluare  

Sunt multe piedici, multe obstacole de învins în procesul de transformare a evaluării în 

„cârja‖ predării și a  învățării,  în „busolă‖ (Ioan Jinga & Ioan Negreț, Inspecția școlară, Bucureşti, 

EDP, Introducere) în ajungerea la o învățare asistată de evaluare. Doar înțelegerea evaluării ca parte 

integrantă a procesului didactic și ca suport al acestuia ar putea să aducă schimbări semnificative. 

Claude Seibel afirmă: „Oricare ar fi forța reticențelor de învins ... responsabilii educației trebuie 

să conștientizeze faptul că nicio formă de selecție sau de preselecție nu trebuie să marcheze 

învățământul preșcolar sau primar… Pentru mulți, exigența și selecția sunt sinonime. Dar exigența 

nu trebuie să fie sinonimă cu selecția.  ...Trebuie să se mențină nivelul de exigență în forma de 

evaluare numită „formativăŗ, care nu are caracterul descurajant al procedurilor actuale, marcate 

de o grijă prematură de selecțieŗ( apud Andre de Perreti, Educatia in schimbare, 1996).  

De regulă, însă, exigența ridicată la intrarea într-un program de educație sau de formare, 

într-o școală de un anumit tip, este însoțită ulterior de relaxare. Din perspectiva pedagogiei moderne 

dar și a principiilor democratice, o admitere relaxantă și relaxată trebuie să fie însoțită de exigență 

rezonabilă pe parcurs, în etapa de educație și de evaluare formativă și chiar în evaluarea sumativă. 

Am putea da exemplul țărilor nordice, care au redus sau chiar au suprimat evaluările 

sumative / de bilanț în învățământul obligatoriu, dar au dezvoltat o adevărată cultură a evaluării 

formative, pe parcurs.  
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Abstract: Due to the contribution of numerous scholars, philosophers, psychologists, theoreticians and 

historians, the modern science of the imaginary increases research in about 40 institutions and research 
laboratories. The fact that there are many centres investigating the imaginary demonstrates that the science 

of the imaginary is one of the imperatives of the contemporary world and of the development of postmodern 

society, proving, at the same time, the interdisciplinarity of the phenomenon, the real contributions of image 
to the formation of the human universe, as well as the contribution of thinking, philosophy and culture to 

manřs cognitive activities. In addition, the dynamic and reassessment of image, the symbolic function and the 

functional coherence of image, leading to a multiplication of meaning, to new chaining processes and to 
discourse perversion Ŕ in short, to a pluridimentional logic and to special semantics, grounded on the nature 

of the image itself Ŕ, give priority to the word in the formation of this poetic reality and provides discourse 

with creative dynamism. Thus, the final product is the inauguration of the poetic imaginary that leads to new 

metamorphoses. 

 
Keywords: imaginary, science, research centre, concept, method 
 

 

 Știința modernă a imaginarului, în contextul internațional, își intensifică cercetările, datorită 

contribuției numeroșilor savanți, filosofi, psihologi, teoreticieni și istorici. La această etapă, la nivel 

mondial, funcționează aproximativ 40 de institute și laboratoare de cercetare a imaginarului, în 

diferite țări, precum Belgia, Spania, Franța, Brazilia, Canada, Corea, Israel, Polonia, Cehia și, 

evident, România. Centrele acestea au o rețea formată CRL (Center de Rechercher sur 

l‘Imaginaire), prof. Jean-Jacque Wünenburger fiind responsbil de relațiile dintre toate Centrele de 

Cercetare a Imaginarului din rețeaua CRI și, totodată, fondator al Centrului de Cercetare a 

Imaginarului și a Raționalității „Gaston Bachelard‖ din Dijon. 

 CRI (Center de Rechercher sur l‘Imaginaire), este considerat unul dintre centrele de forță, ce 

are axată problematica cercetărilor asupra imaginii și imaginarului pe patru domenii principale de 

cercetare: 

1. Imaginar științific și tehnologic; 

2. Imaginar topologic: locuri, peisaje, spații; 

3. Imaginarul corpului; 

4. Mitocritică și mitanaliză. 

În prezent aceste centre de cercetare a imaginarului tot mai mult își fac cunoscută prezența și 

în România, țară ce face parte din spațiul european, dezvoltând o metodologie proprie de cercetare a 

imaginarului și menținând o fructuoasă colaborare cu celelalte țări. Bunăoară, un exemplu demn de 

remarcat este centrul Phantasma,care a fost fondat în 2002 (16 aprilie), în cadrul Facultății de 

Litere din Cluj-Napoca, director Corin Braga, care este inclus în această rețea internațională a CRI 

(Center de Rechercher sur l‘Imaginaire), având drept parteneri mai multe universități atât din alte 

țări, cât și din România. Vom menționa doar câteva dintre parteneriate: Centrul de istorie a 

imaginarului de la Universitatea București, în cadrul Facultății de istorie, Centrul de cercetare a 

imaginarului de la Universitatea  „1 Decembrie‖ din Alba Iulia, Centrul de studii asupra 

imaginarului și raționalității „Mircea Eliade” de la Universitatea din Craiova, Centrul de studii 
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comparate central  și sud-est europene din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie de la 

Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul de cercetare a imaginarului. Text, discurs, 

comunicare „IMAGINES” de la Universitatea din Pitești, precum și parteneri internaționali: 

Programa Estudios de lo Imaginario.Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 

(UNAM), Centre dřètudies et de recherches sur lřimaginaire, ècriture et cultures (CERIEC), 

Laboratoire plurdisciplinaire de recherches sur lřimaginaire apliquèes à la littèrature 

(L.A.P.R.I.L.), Cercle de Recherches Anthropologiques sur lřImaginaire (C.R.A.I.),Centrede 

Recherches sur lřImaginaire (CRI), Academia Nacional de Ciencias, Centro de estudios sobre el 

imaginario (CEI), Centre Gaston Bachelard de recherches sur lřImaginaire et la rationalité, Mitos, 

imaginarios, tematicas pluridisciplinares (MITEMA), Universita dell Calabria, Equipe de 

recherche sur lřImaginaire symbolique (ERIS), Centro de Estudios sobre o Imaginario Literario 

(CEIL), Centre de recherches sur lřimaginaire (CRI-IRSA), Centre dřètudies sur lřactuel et le 

quotidien (CEAQ), Groupe de Recherches en Arts de la Scene, Centre de recherche sur le texte et 

lřimaginaire (FIGURA), Seminaire Amerique Latine (SAL), Centrede Recherche en Littérature 

Comparée (CRLC), CRIMIC, Université Paris-Sorbonne, Imaginalis (Grupo de Estudos sobre 

Comunicaçao e Imaginario), Groupe de Recherches en Art de la Scène, Nucleo interdisciplinar de 

Estudos sobre o imaginario (UFPE), Imafe et Imaginaire (ARTCRI) etc. 

 În cadrul acestor centre se propun diverse metode și concepte de cercetare a imaginarului și 

se elaborează lucrări cu caracter practic și științific în acest domeniu. Bunăoară, contribuțiile „școlii 

clujene‖ în cercetarea imaginarului sunt  materializate în Dezbaterile Phantasma, rezultatele fiind 

publicateîn Caietele Echinox, și folosite drept interfață la colecția de carte „Mundus imaginalisŗ
1
, 

Editura Dacia din Cluj-Napoca, (website-ul: www.phantasma.ro),  apărută în urma colaborării 

dintre Fundația Culturală Echinox și Centrul de Cercetare a Imaginarului. Centrul de cercetare 

Phantasma are o problematică diversă de studiu și își propune două direcții de cercetare: 

1. Analiza imaginarului literar și artistic, având la baza cercetării instrumentele și metodele de 

cercetare a imaginarului cum ar fi mitocritica, psihocritica, imagologia, arhetipologia etc.; 

2. Analiza imaginarului social și politic își propune drept obiectiv major studierea modului de 

funcționare a imaginarului la nivelul inconștientului colectiv și al grupurilor sociale.  

La rândul lor aceste două domenii se ramifică în cinci ateliere specifice de cercetare: 

 Imaginarul istoric (Ovidiu Pecican); 

 Imaginarul balcanic și sud-est European (Mircea Muthu); 

 Imaginarul social și mediatic (Ruxandra Cesereanu); 

 Imaginarul religios (Corin Braga); 

 Imaginarul politic și ideologic (Ștefan Borbély)
2
. 

Colecția de carte Mundus imaginalis cuprinde numeroase serii ce sintetizează imagini și 

simboluri ce vizează lumea și universul, în general, sistemele artistice, religioase, filosofice:  

 Teoria imaginarului 

 Antropologia generală 

 Antropologia imaginarului 

 Istoria imaginarului 

 Viziunile semantice 

 Gnoză și hermetism 

 Cultele mistere și religia greacă 

 Disciplinele oculte ale Renașterii și ale epocii moderne 

Această colecție de carte însumează peste 20 de volume ce cuprind o diversă arie tematică, 

reunind celebrități în studiile asupra imaginarului: Gilbert Durand: Introducere în Mitologie (2004), 

                                                             
1 Sintagma îi aparține lui Henry Corbin, în scopul desemnării universului imaginilor, a iconosferei. 
2Concepte și metode în cercetarea imaginarului (Dezbaterile Phantasma), coord. Corin Braga, Iași, Polirom, 2007, p. 

10 

http://www.phantasma.ro/
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Maryvonne Perrot: Bachelardși Poetica Timpului (2007), Bruno Pinchard: Meditații mito-logice: 

Imaginarul (2010), Jean-Jacque Wünenburger: Imaginarul (2009), Ovidiu Pecican: Realități 

imaginate și ficțiuni adevărate în Evul Mediu românesc (2002), Charles Mauron: De la metaforele 

obsedante la mitul personal (2001), Corin Braga: 10 studii de Arhetipologie (2008), Jean-Jacque 

Wünenburger: Utopia sau criza imaginarului (2001) etc. 

Mesele rotunde și conferințele organizate în cadrul Centrului de cercetare a imaginarului 

Phantasma, urmăresc scopul „de a trasa direcții în cercetarea imaginarului, de a discuta pe cât 

posibil ceea ce s-ar putea face în această parte a lumii, în România, pentru a deschide o linie de 

cercetare a imaginarului, a stabili un program teoretic și o linie metodologică‖
3
. Tematicile acestor 

dezbateri au fost diverse, în continuare ne propunem să menționăm câteva dintre ele: prima 

dezbatere a avut loc în anul 2002, anul înființării Centrului de cercetare a imaginarului și a abordat 

posibilitățile inițierii unei noi direcții a imaginarului, de data aceasta pe teren românesc, activând 

mult mai devreme asemenea un nucleu de atracție. La acestă dezbatere au participat activ Corin 

Braga, Ruxandra Cesereanu, Stefan Borbély, Sanda Cordoș, Marius Jucan, Ovidiu Mircean, 

Mihaela Ursa, Carmen Bujdei, Horea Poenar ș.a. În următoarea dezbatere Ruxandra Cesereanu a 

prezentat un proiect-pilot privind contraeducarea, contraspălarea sau dezintoxicarea creierelor în 

România, având în vedere analiza imaginarului politic și social din România postcomunistă. În 

acest context, cercetarea Sandei Cordos a prezentat un punct de interes, în ce privește rezistența 

literară în acea perioadă și modul de a exista, în spațiul public totalitar, al scriitorilor în raport cu 

politica postcomunistă. 

Alt concept propus a fost conceptul de „loc al memoriei‖, propus pentru dezbatere de către 

cercetătorul Ovidiu Pecican, discutându-se în ce măsură „el oferă atât istoricilor, dar și altor 

cercetători din alte domenii și discipline, o metodă de abordare a imaginarului, a imaginarului 

social-istoric‖
4
, ea fiind metoda capabilă de a se încadra în panoplia hermeneuticilor și abordărilor 

definite în cadrul Centrului. După cum fiecare știință elaborează niște metode proprii de lucru, la fel 

și în cadrul dezbaterilor Phanftasma au fost propuse, de Doru Pop,unele metode de studiere a 

imaginilor, ce, în principiu, sunt axate pe trei direcții: 

 cercetarea expresiei; 

 cercetarea contextului; 

 cercetarea conținutului (ideologic, material și simbolic).  

Dacă e să revenim la una dintre primele direcții de cercetare a imaginarului, direcția artistică 

și cea literară, putem menționa dezbaterile Phantasma în jurul textului propus de Mihaela Ursa „O 

lume de ficțiuniŗ, care susține un concept fundamental al gândirii teoretice, științifice și artistice și 

anume că trăim într-o lume ficțională, în accepția unora chiar virtuală, studiul prezentând un 

deosebit interes printre adepții subiectului auctorial în discursul teoreticienilor și criticilor literari. 

Starea de postmodernitate întotdeauna a prezentat un viu interes pentru cercetători și i-a 

supus la diferitele provocări,astfel că una dintre dezbaterile din cadrul Centrului  Phantasma a avut 

ca punct de reper textul lui Cornel Vâlcu - Humboldt, triada actanților ontologici și alteritatea, 

prezentând interesul îmbinării fragmentelor de filosofie cu cele de literatură în plan 

narativ.Dezbaterile au fost provocate de numeroase cuvinte-cheie ale textului: imaginația, 

alteritatea,timpul și postmodernitatea, generând discuții productive care au fost denumite 

Postmodernitatea Ŕ Un pod cu trei capete, fiindcă „a fi în posmodernitate, înseamnă a fi pe pod, 

adică a fi lipsit de întemeiere tare‖
5
, cele trei capete sunt: subiectul, obiectivitatea și orice 

constituire care funcționează ca limbaj. De o importanță majoră a fost abordarea discuțiilor pe tema 

diferențelor atestate între generațiile culturale postbelice, având ca suport un text semnat de Stefan 

Borbély. Este de menționat faptul că a fost un dialog destul de productiv și eficient, deoarece la 

                                                             
3Ibidem, p. 15. 
4Ovidiu Pecican, Locurile memoriei. Eseu despre generarea imaginii trecutului de către memoria colectivă. disponibil 

la adresa http://phantasma.lett.ubbcluj.ro/?p=3397(accesat la data de 15.05.2018). 
5Postmodernitatea Ŕ Un pod cu trei capetehttp://phantasma.lett.ubbcluj.ro/?p=3380(accesat la data de 18.05.2018). 

http://phantasma.lett.ubbcluj.ro/?p=3397
http://phantasma.lett.ubbcluj.ro/?p=3380
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discuție au luat parte reprezentanți ai valului „douămiist‖, printre care doctoranzi și masteranzi în 

acest domeniu ai Universității „Babeș – Bolyai‖. 

Un nou punct de interes propus pentru dezbatere în cadrul Centrului de Cercetare 

Phantasma a fost Cosmodernitatea sau provocările unui concept transdisciplinar, având ca punct 

de pornire un text din programul de cercetare a lui Basarab Nicolescu - „De la postmodernitate la 

cosmodernitate Ŕ o perspectivă transdisciplinarăŗ, prezentând conceptul de cosmodernitate în 

raport cu cel de modernitate și postmodernitate, ca „o perspectivă transdisciplinară și cuantică a 

modernității, permițând intergrarea vechii noțiuni de cosmos și nașterea unei noi spiritualități‖
6
. 

Toate dezbaterile amintite au fost adunate și publicate în volumul Concepte și metode în 

cercetarea imaginarului, coordonat de Corin Braga, semnat de un grup de autori: Stefan Borbély, 

Sanda Cordoș, Ruxandra Cesereanu, Ovidiu Pecican, Marius Jucan, Doru Pop, Horea Poenar, 

Cornel Vâlcu, Mihaela Ursa - toți membri ai Centrului de cercetare a imaginarului Phantasma. 

Volumul cuprinde materiale clasificate pe două domenii: Imaginarul social și Imaginarul cultural și 

a fost publicat pentru prima dată în 2007, la Editura POLIROM. Începând cu anul 2009 dezbaterile 

au fost reluate de către specialiști, cu intenția de a continua cu următorul volum.  

Este de remarcat și activitatea Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculumŗ din 

cadrul Universității „1 Decembrie 1918‖ din Alba Iulia, înființat în 2005. Centrul Speculum și-a 

orientat activitatea de cercetare axându-se pe ideea că știința imaginarului este „una din disciplinele 

esențiale care facilitează abordarea modernă a extinsei problematici aferente cercetării fenomenelor 

antropologice, sociale, culturale (cu toate componentele sale) etc.‖
7
. Scopul acestui centru este de a 

promova diferite proiecte de cercetare a imaginarului (colective și individuale), de a atrage 

cercetători din domeniul filozofiei, psihologiei, politologiei, istoriei etc. pentru asigurarea unui nivel 

interdisciplinar, de a elabora diverse metode și procedee de cercetare a imaginarului și, nu în 

ultimul rând, de a stabili relații de colaborare atât la nivel național cât și internațional cu centre ce 

cercetare cu acelați profil. 

Cu o activitate mai îndelungată în acest domeniu este Centrul de Studii asupra Imaginarului 

și Raționalității „Mircea Eliadeŗ din Craiova care a fost fondat în 1998 cu sprijinul unor 

personalități marcante precum: Jean-Jaques Wünenburger, Jocelyne Perard, Maryvonne Perrot și 

Ramona Boca Bordei. Centrul este condus de către profesorul Ionel Bușe, și are un program cu 

diverse activități: seminarii, simpozioane, mese rotunde, colocvii și conferințe pe imaginație și 

raționalitate, fiecare din ele abordând probleme de creare și recepționare a textelor artistice, 

științifice și filozofice. Centrul de Studii asupra Imaginarului și Raționalității „Mircea Eliadeŗ 

întreține relații de colaborare și cooperare cu alte centre din parteneriat, implicând colaboratori 

naționali – Ionel Bușe, Dana Dumitriu, Ioan Lascu, Roxana Ghita, Cătălin Stanciulescu, Ceorge 

Popescu, Geo Constantinescu, Cosmin Dragoste, Marian Buciu ș.a., dar și internaționali - Jean-

Jaques Wünenburger, Ramona Boca-Bordei, Maryvonne Perrot, Bruno Pinchard, Jean Libis, Pierre 

Guénancia, Francesca Bonicalzi, Sorin Alexandrescu, Dragomir Costineanu, Giselle Van Hese, Eric 

Emery, Jean Gayon, Jean-Luc Narbone, Daniele Rocha Pitta, Renato Bocali ș.a. 

Abordările cuprind o diversă arie tematică cu caracter teoretic și aplicativ privind conceptul 

de logos și mythos, privind hermeneutica simbolică a basmelor, arhetip și structuri arhetipale, spre 

exemplu simbolul și mitul în proza fantastică a lui Mircea Eliade, noile paradigme ale raționalității 

și mitul retur, arhetip și imagine la Lucian Blaga și Gilbert Durand, filozofia și metodologia 

imaginarului, rațiunea contradictorie, prolegomene la o metafizică bachelardiană etc. 

Este important să menționăm și activitatea Centrului de Cercetări asupra Imaginarului. 

Text, discurs, comunicare (IMAGINES), fondat în 2011, fiind condus de Alexandrina Mustățea, ce 

propune un studiu direcționat pe trei direcții: 1. Imaginarul lingvistic; 2. Imaginarul literar; 3. 

                                                             
6Cosmodernitatea sau provocările unui concept transdisciplinarhttp://phantasma.lett.ubbcluj.ro/?p=3363(accesat la 

data de 18.05.2018). 
7Motivația constituirii Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculumŗ, Cap. II, Art. 1  

http://senat.uab.ro/upload/26_ 280_centrul_ imaginarului_alba.pdf (accesat la data de 29.05.2018). 

http://phantasma.lett.ubbcluj.ro/?p=3363
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Imaginarul în comunicare. Din punct de vedere teoretic, în plan literar, centrul are ca scop să 

analizeze imaginarul și multiplele relații ale imaginarului cu lumea intra- și extra- textuală, precum 

și problemele pe care le implică. Direcțiile de cercetare vizează raportul dintre teoria imaginarului 

lingvistic cu alte teorii lingvistice, în special, metodele de descriere a unor limbi, întrucât, pe plan 

lingvistic, imaginarul operează la toate nivelurile unei limbi (fonetic, semantic, morfo-sintactic, 

lexical și pragmatic). Evoluția societății contemporane deschide noi perspective de cercetare în mai 

multe domenii, iar Centrul de Cercetări asupra Imaginarului. Text, discurs, comunicare 

(IMAGINES) își propune să analizeze, la nivelul acesta, semiotica reprezentărilor în publicitate și 

discursul publicitar. 

Faptul că există o mulțime de centre de cercetare a imaginarului, demonstrează că știința 

imaginarului este unul din imperativele lumii contemporane și al dezvoltării societății postmoderne, 

demonstrând, totodată, interdisciplinaritatea fenomenului, realele contribuții ale imaginii la 

constituirea universului uman, precum a gândirii, filozofiei, și a culturii omului în activitățile sale 

cognitive. 
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DRACULA –  YOUTH WITHOUT AGE AND LIFE WITHOUT DEATH 
 

Carmen-Liliana Maruntelu 

Assoc. Prof. PhD., „Ovidius” University of Constanța 
 

 
Abstract:We have got used to seeing Dracula as a bloodthirsty vampire, a creature of night and 

darkness, the embodiment of the devil. This myth is built on some poor knowledge of occult 

myths and symbols (by occult we mean hidden and not evil because not everything that is hidden 
is also evil). We do not intend here to dismantle Dracula's archetypal image but we just want to 

draw attention to the fact that the myth has other deviations. 

 
Keywords: Dracula, myth, archetype, Dacia, immortal 

 

 

The historical character Vlad Ţepeş descends from the dynasty founded by Basarab I 
(1310 - 1354),the first prince of Wallachia. As the Ottoman expansion had already reached the 

Danube at the end of the XIVth century, and the only states separating Hungary from the 

Ottoman Empire were Serbia, Bosnia and Wallachia, the Hungarian king, Sigismund I of 

Luxembourg (1387-1437), attempted to bring these states under its suzerainty to strengthen its 

southern border. Thus, in 1408, he founded the Dragon Order, one of its aims being the defence 

of the Christian faith. 

The future ruler of Târgovişte, Vlad II Dracul (1436 - 1442, 1443 - 1447), becomes a 

member of the Order in 1431, in which he will use his heraldic signs, namely the Dragon. 
Therefore, the presence of this dragon (a devil, as the Romanians called him), used by Vlad II in 

clothing, mint, etc., also generated the name, for differentiation, of his son, Vlad, Drăculea. 
Interesting is the fact that Vlad III is known in the Romanian historiography called The Impaler, a 

nickname given by Turkish historians since the 19th century. XV, as a result of the use of impales 

to punish serious deeds. The badly acquired image, unjustly, at the time, has two springs. First, it is 

the economic conflict with the Saxon townspeople in Braşov and Sibiu, whom he asks to pay for 

customs, and they take revenge by supporting various contenders at the throne, publishing 

defamatory material. Vlad reacts brutally through the burning of several villages in the spring of 

1457 and 1460. Then Matei Corvin (1458-1490), King of Hungary, did not want to get involved in 

the military conflict with the Ottoman Gate, despite the money received from Pope Pius II and the 

Venetians. Although Vlad repeatedly demanded his help, Matei Corvin motivated his lack of 

reaction through the tyrannical and indefatigable character of the Wallachian ruler. Thanks to the 

propaganda capacity of Matei Corvin and the Transylvanian Saxon cities, Vlad the Impaler is for a 

time the embodiment of all the evils of the Eastern world, especially the one under the  Ottoman 

influence. 

At the end of the sec. XIX, the novelist Bram Stoker (1847 - 1912) made Dracula the 

Vampire famous and shadowed the voivode's image. Although the Bran Castle is presented as 

Dracula's Castle, it belonged in fact, to the King of Hungary, and it was meant to guard the road 

connecting Brasov to Campulung and Bran.  

If we go directly to the heart of the novel "Dracula", we will find out its secrets. The Irish 

writer Bram Stocker puts the following words in Professor van Helsing's mouth: ―The Draculas‖, he 

wrote, ―had dealings with the Evil One. They learned his secrets in the Scholomance, amongst the 

mountains over Lake Hermanstadt, where the devil claims the tenth scholar as his due.‖ (Bram 

Stoker, Dracula,1972) In the notes there are some words like: strigoi, witch, ordog and pokol, and 
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in a manuscript, this Dracula is spoken of as a vampire, which we understand very well. The fact 

that the Dracula's vineyard is "chosen" and directly linked to Scholomance - Solomonari's School  

Order - as well as the neighboring of Sibiu (Hermannstadt) with the sacred mountain of the 

Dacians, Bucegi (Kogaion), completely changes Dracula's image and clarifies the entire  mystery 

surrounding him. Another detail left out of sight is that Dracula has power over the wolves, is 

eternally young and immortal. The ignorance about the original myths makes the placing of the 

action in Transylvania unimportant in the eyes of the unread reader, although it is of the greatest 

importance regarding the true image of Dracula. We will begin to probe the depths of the Dracula 

myth from its placement in Transylvania to finally find out the hidden face of Count Dracula. 

The Place of action and its meaning 

"The Carpathian horseshoe became a center of all the whirlwinds of imagination," says 

Jonathan Harker in his diary(Bram Stoker, Dracula, 1972).  Old Dacia was considered the Center of 

the World, the place where the earth communicates with heaven along the Column of Heaven, the 

Axis of the World in Romanian mythology, Axis Mundi of the Greek-Roman tradition. Moreover, 

viewed from either side, either from the east or from the west, Transylvania is a transit territory, 

which literally means a land situated between two worlds. And to move from one world to another 

it is necessary to pass through this land. In fact, Jonathan Harker, the English lawyer employed by 

Dracula to arrange his business in London, crosses the entire Transylvania to get to the Count's 

residence placed in another "crossing" area, a mountain pass. From a spiritual point of view, the 

transition from one world to another is made through initiatory death as demonstrated by the 

sending to  heavens of the messenger that passed through the three stages of the megalithic temple 

in Bucegi in order to finally reach communion with Zamolxe on the altar of heaven (see Kogaion, 

The  Sacred Mount of Dacia, 2007). 

This representation of the triple initiation of the solomonar / messenger sent to Zamolxe by 

the Dacians is closely related to the image of the triple Druid chamber, represented as three 

concentric squares joined on each of the sides by a line which finally draws an imaginary cross, 

symbol of the Center and the manifestation of the center in the world. The area inside the last 

square is the Holy Land, the Old Court of Mateiu Caragiale, the Primordial Court with the meaning 

of "the oldest" designated by the square or circle inscribed in the center of some representations of 

the swastika. 

It is the Court of Ler the Emperor identical to the spiritual center of the world. However, the 

three squares of the triple Druid encirclement that surrounds the center of the world have a different 

meaning from this point of view, namely that which reveals the title of "keepers of the holy 

country" borne by some chivalric orders of the Middle Ages. The Templars, the Ioannians, the 

Crusaders to name only the most famous, all had the title of the holy country guardians, the 

guardians of an ancient ancestral tradition (Rene Guenon, Simboluri ale ştiinţei sacre, 2008).  In 

this light the opening that shows us a triple "enfolding" of the World Center is created: the warriors, 

king-priests, and the sarabos tereos / sarabos that  Jordanes recalls, a super-cast of the Getic world 

out of which the great priests and kings were chosen. Turning back to Dracula and  ignoring the 

fantastic stories of the merchants of Brasov and Sibiu that Vlad the Impaler affected their interests 

in Valahia, we will say that he, as Lord of Wallachia, was part of the "chosen vine" of the Draculas 

who were part of an esoteric chivalric order called the Dragon's order. Or the Dragon is in close 

connection with the Center, as the owner of wisdom. Thus, like King Arthur, he is legitimated as 

the Pole envoy of the Center at a strictly right time, as it is the case with the eight-pointed star (the 

octagon) that is crowning the front of Vlad the Impaler‘s fur cap. (Andreescu, Stefan, Vlad Tepes 

(Dracula). Intre legenda si adevar istoric, 1976) 

On the other hand, the winding and mixing of the lines of the triple Druid chamber give rise 

to a vortex of a labyrinth, a labyrinth that is identical to the way the apprentice travels to reach the 

mysteries of initiation and which, in the Middle Ages, was traced on the pavement of cathedrals 

marking precisely this sense to the Center towards the "Holy Land". 
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Switching from one world to another is done by crossing the "threshold", a threshold that is 

guarded by guardians, sometimes in the language of myths, like monsters. Dracula belongs to this 

category, as the Minotaur, the Cerberus, the Dragon belong to the same category. 

                  Archetypes: castle, wolves, enchanted forest, immortality 
Dracula's residence, where the English lawyer J. Harker finally arrives too, is a castle 

located in a mountainous landscape, on a cliff, watching imposingly and inaccessibly the entire 

wooded land. The Romanian tradition tells us that this Ler Emperor resides on a tall mountain, in a 

castle that no one can find but only the one that Ler the Emperor likes. Tradition also says that 

many people found this castle but did not return to the world of ordinary people. The resemblance 

goes to the identification with the features imprinted on Dracula's home. 

Indeed, the English lawyer passes through a forest populated with wolves, defenders and 

convoys for Dracula's residence. The wolves have the same role that Ariadna and her thread have in 

the Minotaur labyrinth, just as the same Greek legend tells us that the young men were brought as 

"food" to the Minotaur who guarded the way to the center of the Labyrinth to obtain the full 

initiation. Actually, a wolf is the one who saves the young Englishman when he loses in a 

"Walpurgis night", the equivalent of "Sanziene‘ s nights" with the dangerous game of the wicked 

fairies (iele). 

All the wolves, as defenders of the threshold, will be the ones who will threaten him on his 

way through the haunt of the witch forest, the maze, the initiatory road as he approaches the 

initiation place, the castle of Count Dracula but they retreat to the intervention of the Count who, 

himself, had the ability to turn into a wolf, calling these animals (wolves)  children of the night. It 

has to be said that one of the capacities acquired by conjurors/solomonar  at the end of their 

traineeship was the knowledge of the language of the animals. 

The whole history of Dacia was under the sign of Zamolxe - the wolf. Identified with 

Apollo, Zamolxe is the Hyperborean wolf, the Great White Wolf, Apollo being also called the 

Lykaios/ wolf. (Lovinescu, V., Dacia hiperboreană, 1994) 

The ancient name of the Dacians as defenders of the Spiritual Center of the World was daoi 

or daoaus, which in the traco-frigian dialect means wolf. The Pelasgians, the Dacians on these 

lands, were considered divine/dioi by Greeks. On the other hand, the wolves as  animals perceived 

as children of the night are identical to the wolves as humans (daous / daoi)perceived  as mothers of 

the earth, born out of the black earth (Geea). For the term Getae used by the Greeks to designate the 

inhabitants of Dacia meant nothing more than "Gea‘s sons (of the motherland)," as Pelasg was born 

on the high heights of the black earth to be the beginner of the mortal race. (The first man born on 

Earth was called Pelasg, and he was a particular exemplar from all points of view). 

What is curious is that Dracula, when he goes to London, does not carry fortunes and things 

necessary to live on a daily basis, but chests with earth because he could only sleep in the earth 

from his home country. This tradition of carrying land with oneself in exile existed with the 

Romanians up to the last century. In Romanian mythology we also find the belief that the "lily-

white wanderer", on his way of initiation, must make brother with the wolf in order to pass the 

threshold and cross the Great Divide, to the other world. The Englishman does not do this because 

he thinks he is too rational to believe in fairy tales and fails miserably. 

The other realm is indissolubly linked to the mystery of youth without old age and life 

without death. These precepts were preached by the Dacian High Priest. Zamolxe's laws were not 

just moral perceptions applicable to society but perceptions that literally opened the door to 

immortality, not just of the soul but of the body too. 

It may be strange but the fairies, the solomonaries, werewolves and other categories of 

mythical creatures seem very real in the descriptions of our peasants, and all these are identifiable 

with the priests and priestesses of the Zamolxian cult in its double hypostasis. In fact, Dracula 

himself is a dead, immortal dead man, who has acquired the mystery of life without death and youth 

without the old age, thus proving himself to be the Grand Master Initiator. 
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 Conclusions 

The placement of the Dracula novel in Transylvania designates this Romanian land as the 

"enchanted forest", the same forest that appears in the Romanian fairytale Harap Alb or Zâna 

Zânelor, a space of mystery, initiation, death and rebirth. In the mountains of Transylvania, 

Dracula, the owner of immortality and youth without old age, is the guardian of the initiatic secret, 

which makes him identical to a "guarding monster of the threshold" between the two realities: 

Eternity and the world of mortals. 

Even his living dead man's status shows the fact that he actually belongs to both worlds: to 

humans and to eternal life, to transitoriness and to eternity, exerting the fascination of forbidden 

things, the terror of the unknown, fully felt by the one that advances on the path of initiatory 

knowledge, the attraction of mystery and temptation. 

As regards the terror of the unknown on the initiation path, Strabon states very clearly: "The 

soul is afflicted and agitated by death, just as it is the initiation into the great mysteries. The first 

stage consists only of errors and uncertainties, efforts, wandering and shadows. Then once you get 

to the brink of death and initiation, everything turns into appalling horrors and fears. But once this 

scene is over, here is a divine and miraculous world ...; perfectly initiated, you are crowned, 

triumphant, you are going through the areas of the blessed ones." 

It is exactly the way Jonathan Harker walks disrespecting Dracula‘s interdictions. For 

Dracula, in his qualities, is identical to the Great Solomonar/Conjuror, who acquired the knowledge 

of animals‘ language, the ability to become unseen, dead for the world, yet living on the border 

between the worlds. He is the great Initiate and Initiator, High Priest and Great Hierophant, officiant 

of some ancient Initiative rites. As such, the castle of the Count could only be found on the 

archetypal mountain, the sacred mountain that connects heaven to  earth, and where people can 

communicate with  gods. 

Through a crypt-like mythological language, Bram Stocker, shows us first of all an 

unsuccessful initiation, Jonathan Harker entering into a real whirlwind of horror because he violates 

the prohibitions imposed by the Grand Master Initiator who knew the dangers that would emerge in 

the candidate's way, as the master of the castle, of the Old Court. Therefore, the true heroes of the 

novel are not the English " good boys", but Dracula, a character that is by no means as negative as it 

seems at first glance. 

At the end of the novel, Dracula is defeated by Professor van Helsing. But is he even 

defeated? His castle, which contained the mystery he owned, and which, from this point of view,  is 

the same as the castle of Ler the Emperor where only the initiates(the chosen ones) can get and 

remain there forever. That castle remains as intangible and enigmatic, embracing within it the same 

secret: the mystery of life without death and youth without old age. 

The mystery closed itself again as if contemptuous at a world of neophytes, too modernist, 

and too proud of its discoveries to believe in "fairy tales." The mystery has retreated in itself, 

remaining only known to those who have already acquired it by virtue of a law governing the 

running of a cycle: the alternation (night day, good evil, black and white). 
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Abstract:According to art. 85 (1) of Law 188/1999 repairing the damages caused to the authority or 

public institution in the situation referred to in art. 84 let. a and b, is decided through the issuance from 
the manager of the authority or public institution of an order or a disposition of imputation available 

within 30 days of the finding of damage. 

With respect to the breach of dispositions of art. 88 paragraph 1 of Law no. 188/1999 regarding the status 
of public servants republished, which states that the provision of imputation is issued within 30 days of the 

finding of damage, related to the legal issue under debate, after review by the Court of Auditors, is 

estimated an alleged damage, this fact being an undeniable reality that cofroborates with all applicable 
legislation which substantiates the validity of acts of capitalization audited by the Court of Auditors. 

The regulation regarding the organization and deployment of the activities specific of the Court of 

Auditors - at point 5 let. b defines prejudice as a loss provoked to public or private property, to a 

territorial administrative unit or to one of their public entity. 
Determining the extent of prejudice and layout measures for its recovery becomes an obligation of the 

management of the entity audited. 

The legislator did not provide mood nullity in case of failure of the 30-day term provided in the contract at 
art. 85 paragraph 1, legal practice and doctrine in the field have argued that absolute nullity of legal and 

administrative acts operates a file in situations of exceptions more precisely only then when the legislator 

has expressly provided these sanctions through a legal norm. 

The deadline of 30 days was determined by the legislator in this case to determine a short term to take 
measure of quantification of the damage and establishment of the guilt by the manager of the public 

authority, such as, the qualification provided by the term of 30 days to be analyzed in relation to the 

provisions of art. 85 paragraph 3 of Law no. 188/1999 republished which establishes the right of the 
manager of public institutions to issue the order or the disposition of imputation within a period of 3 years 

from the date of damage, the term of 3 years being qualified such as, limitation period. 

As such, considering that the minute of control of the Court of Auditors does not produce any legal effects 
by itself this is not an administrative fiscal document, and by the Decision of the Court of Auditors are 

only defined the measures incumbent to the manager of the public authority at the time of issuing of this 

administrative document. 

 
Keywords: public servant; legal liability; prejudice; disposition of imputation; Decision issued by the 

Court of Auditors. 

 
 

Funcţionarul public este definit , ca fiind persoana numită, în condiţ iile legii, într-o 

funcţie publică. Pornind de la definiţia funcţiei publice, aşa cum a fost analizată încă din 

perioada interbelică, prin raportare la reglementarea actuală, se observă că funcţia publică 

e strâns legată de conceptul de funcţionar public, ca element intrinsec al serviciului public.  

Cu privire la răspunderea civilă a funcţionarilor publici, Statutul funcţionarilor publici 

este reglementat prin lege specială, respectiv prin Legea nr. 188/1999, privind Statutul 

funcţionarilor publici, sens în care este de subliniat că Legea nr. 188/1999 este o lege 

organică, conform art. 73 alin. 3 litera j) din Constituţia României, astfel încât, caracterul 

special al acestei legi în materia statutului funcţionarilor publici implică obligaţ ia 

respectării acesteia în cazul în care este vorba despre atragerea răspunderii civile a unui 
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funcţionar piiblic.  

          Potrivit art.  4 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice 

Curţii de Conturi – pct. 5 lit. B, prejudiciul este definit ca pierdere provocată patrimoniului public 

sau privat ale statului, al unei unităţi administrativ-teritoriale sau al unei entităţi publice a 

acestora.  , ca urmare a acţiunii ori inacţiunii contrare legii a unei persoane cu atribuţii în 

administrarea patrimoniului, care este declanşată de fapta ilicită a acesteia şi care urmează să fie 

reparată integral prin acoperirea pagubei, precum şi a beneficiilor nerealizate (dobânzi, 

penalităţi). În timpul acţiunilor de control/audit, auditorii publici externi estimează valoarea 

erorii/abaterii constatate, urmând ca întinderea prejudiciului să fie stabilită de conducerea entităţii 

verificate, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din lege; 

                Art. 33 alin. 3 din legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi 

prevede – se coroborează cu art. 86 lit b 1 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii specifice Curţii de Conturi: „ În situaţiile în care se constată existenţa unor abateri de la 

legalitate şi regularitate care ar determina producerea unor prejudicii, se comunică conducerii 

entităţii publice auditate această stare de faptŗ. 

 Stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia devin 

obligaţie a conducerii entităţii auditate. 

Este de precizat în prealabil că, în calitatea sa de funcţionar public, acestuia îi sunt aplicabile 

dispoziţiile legale speciale ale Legii nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici. 

Or, sub acest aspect, cu privire la răspunderea civilă a funcţionarilor publici, se reţine că 

Statutul funcţionarilor publici este reglementat prin lege specială, respectiv prin Legea nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, sens în care este de subliniat că Legea nr. 188/1999 este o 

lege organică, conform art. 73 alin. 3 litera j) din Constituţia României, astfel încât caracterul 

special al acestei legi în materia statutului funcţionarilor publici implică obligaţia respectării 

acesteia în cazul în care este vorba despre atragerea răspunderii civile a unui funcţionar public. 

În această ordine de idei, în privinţa reglementărilor speciale din Legea nr. 188/1999, 

tribunalul reţine că, potrivit art. 84 din această lege, „răspunderea civilă a funcţionarului public se 

angajează: 

a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în 

care funcţionează; 

b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit; 

c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate de comitent, unor 

terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile‖, iar în privinţa 

modalităţilor concrete de reparare a prejudiciului în astfel de situaţii, art. 85 din Legea nr. 188/1999 

stabileşte că 1) „Repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice în situaţiile prevăzute 

la art. 84 lit. a) şi b) se dispune prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice 

a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, 

după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în situaţia prevăzută la lit. c) a aceluiaşi 

articol, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile; 2) Împotriva ordinului sau 

dispoziţiei de imputare, funcţionarul public în cauză se poate adresa instanţei de contencios 

administrativ; 3) Dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de a emite ordinul sau 

dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei‖. 

În raport cu dispoziţiile art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 se constată că pentru pagubele 

produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează 

funcţionarul public respectiv, repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice se dispune 

prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a unui ordin sau a unei 

dispoziţii de imputare, iar în ceea ce priveşte termenul de emitere a acestei dispoziţii de imputare, se 

reţine că art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 stabileşte că se emite „în termen de 30 de zile de la 

constatarea pagubei‖, însă alineatul al treilea al art. 85 precizează că „dreptul conducătorului 
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autorităţii sau instituţiei publice de a emite ordinul sau dispoziţia de imputare se prescrie în termen 

de 3 ani de la data producerii pagubei‖. 

Prin urmare, analizând natura juridică a termenului de 30 de zile, considerăm că formularea 

din art. 85 alin. 1 este imperativă, în sensul că „repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei 

publice .... se dispune prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a unui 

ordin sau a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei (...)‖, aşa 

încât, raportat la sintagma „se dispune‖, apreciem că nu există nici un argument pentru a se reţine că 

acest termen este de recomandare. 

Dimpotrivă, în lipsa oricărei precizări în acest sens, se impune cu necesitate concluzia că 

stabilirea naturii juridice a acestui termen trebuie raportată la dispoziţiile legale edictate în materia 

prescripţiei extinctive, respectiv la dispoziţiile Decretului nr. 167 din 10 aprilie 1958, privitor la 

prescripţia extinctivă, în care sens este de observat că, potrivit art. 1 alin. 1 din Decretul nr. 

167/1958, „dreptul la acţiune, având un obiect patrimonial, se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost 

exercitat în termenul stabilit în lege‖ şi fiind în discuţie un termen de prescripţie, este nerelevantă 

lipsa prevederii în Legea nr. 188/1999 a sancţiunii aplicabile în cazul nerespectării acestuia, această 

sancţiune fiind precizată în actul normativ ce reglementează regimul prescripţiei extinctive,  

respectiv în Decretul nr. 167/1958. 

Cât priveşte termenul de 3 ani de la data producerii pagubei despre care face vorbire art. 85 

alin. 3 din Legea nr. 188/1999,  din interpretarea sistematică si teleologică a  normei legale a 

articolului de lege precitat rezultă  fără echivoc, că acest text reglementează un alt termen de 

prescripţie, „de 3 ani de la data producerii pagubei‖, fiind de subliniat că acesta se calculează de la 

data producerii pagubei, iar nu de la constatarea pagubei, astfel cum prevede art. 85 alin. 1 din 

Legea nr. 188/1999. 

  Prin urmare, scopul edictării termenului de 3 ani de la data producerii pagubei a fost acela 

de a stabili o limită temporală maximă, în raport cu o dată fixă – respectiv data producerii pagubei, 

dar spre deosebire de termenul de 3 ani de la data producerii pagubei, termenul de 30 de zile 

prevăzut de art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 se calculează de la constatarea pagubei – moment 

indeterminat, care poate fi înainte sau după trecerea a trei ani de la data producerii pagubei, căci în 

lipsa termenului de 3 ani de la data producerii pagubei – prevăzut de art. 85 alin. 3 din Legea nr. 

188/1999 – ar fi fost posibilă emiterea dispoziţiei de imputare şi după trei ani de la data producerii 

pagubei. 

În concluzie, stabilirea limitei maxime de emitere a actului de imputare, de 3 ani de la data 

producerii pagubei, nu are ca efect calificarea ca termen de recomandare a termenului de 30 de zile 

de la constatarea pagubei, prevăzut de art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999, ci art. 85 alin. 1 din 

Legea nr. 188/1999, coroborat cu art. 85 alin. 3 din aceeaşi lege, impune ca în toate cazurile actul de 

imputare să fie emis în 30 de zile de la constatarea pagubei şi cel mai târziu în termen 3 ani de la 

data producerii pagubei, iar această reglementare implică faptul că nu mai este posibilă emiterea 

actului de imputare cu depăşirea termenului de 3 ani de la data producerii pagubei, chiar dacă 

paguba ar fi constată după trecerea a 3 ani de la producerea ei. 

Acestea fiind spuse, se impune stabilirea datei constatării pagubei – dată de la care curge 

termenul de 30 de zile pentru emiterea deciziei de imputare conform art. 85 alin. 1 din Legea nr. 

188/1999 – respectiv stabilirea efectelor pe care le produc procesul verbal de constatare şi decizia 

emisă de Curtea de Conturi cu privire la această dată a constatării pagubei.  

Cu privire la problema de drept supusă dezbaterii, într-o orientare jurisprudenţială
1
 s-a 

considerat că termenul de 30 de zile prevăzut de art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 nu curge de 

la data înregistrării în  evidenţa unităţii controlate a Deciziei, ci de la data calculării ulterioare a 

prejudiciului concret pentru fiecare funcţionar public în parte, întrucât: 

– dată fiind existenţa a două reglementări, cea specifică controlului Curţii de Conturi şi cea 

prevăzută de Statutul funcţionarilor publici în materia recuperării pagubelor pricinuite de 

                                                             
1  Sentinţa civilă nr. 2832 din16.11.2010, pronunţată de Tribunalul Arad în Dosarul nr. 6347/108/2010, nepublicată 
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funcţionarii publici, se impune respectarea ambelor termene – atât a celui prevăzut de art. 85 din 

Legea nr. 188/1999, cât şi a celui stabilit de Curtea de Conturi; 

– prin urmare, de la data expirării termenului stabilit de Curtea de Conturi începe să scurgă şi 

termenul de 30 de zile prevăzut de art. 85 din Legea nr. 188/1999 . 

Într-o alta orientare jurisprudenţială
2
 se consideră că, termenul de 30 de zile prevăzut de art. 85 

alin. 1 din Legea nr. 188/1999 curge: 

– de la data înregistrării în evidenţa unităţii controlate a Deciziei Curţii de Conturi Ŕ dacă nu a 

fost atacată cu o contestaţie decizia acesteia, în temeiul Regulamentului Curţii de Conturi, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 832 din 13 decembrie 2010, aprobat prin Hotărârea nr. 130/4 

noiembrie 2010; 

Ŕ de la data la care s-a comunicat încheierea prin care s-a soluţionat contestaţia împotriva 

deciziei Curţii de Conturi, dacă decizia acesteia a fost atacată cu contestaţie, promovarea unei astfel 

de contestaţii determinănd  suspendarea termenului pentru luarea măsurilor de recuperare a 

prejudiciului, deci inclusiv concluziile definitive ale Curţii de Conturi cu privire la data constatării 

pagubei, în temeiul Regulamentului Curţii de Conturi, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 

832 din 13 decembrie 2010, aprobat prin Hotărârea nr. 130/4 noiembrie 2010; 

Trebuie precizat mai întâi cu privire la efectele juridice ale procesului verbal de constatare că 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi 

valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi prevede, la punctul 59, că „procesul-verbal de 

constatare se întocmeşte: a) în cazul în care se constată abateri de la legalitate şi regularitate care au 

determinat sau nu producerea unor prejudicii (model Anexa nr. 4.1.); b) în cazul în care se identifică 

fapte pentru care există indicii că au fost săvârşite cu încălcarea legii penale se întocmeşte Proces-

verbal de constatare distinct (model Anexa nr. 4.2.)‖. Potrivit punctului 66 din Regulamentul citat, 

„reprezentanţii legali ai persoanei juridice controlate pot face „obiecţiuni‖ la constatările înscrise în 

actul de control. Acestea trebuie transmise / depuse la structura Curţii de Conturi care a efectuat 

controlul în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea actului de control la persoana juridică 

verificată. În cazul în care obiecţiunile se depun după expirarea termenului de 15 zile lucrătoare de 

la data înregistrării actului de control la registratura entităţii controlate, acestea nu sunt avute în 

vedere la valorificarea constatărilor‖. 

Cu privire la valorificarea constatărilor din procesul verbal, conform punctului 85 din 

Regulamentul citat, „procesele-verbale de constatare, în care au fost consemnate abateri de la 

legalitate şi regularitate, care au determinat sau nu producerea unor prejudicii sau fapte pentru care 

există indicii că au fost săvârşite cu încălcarea legii penale, se valorifică împreună cu raportul de 

control la care acestea constituie anexe, potrivit punctul 84 lit. B din prezentul Regulament‖. 

La rândul său, art. 84 lit. b) din Regulamentul citat prevede că „rapoartele de control se 

valorifică în funcţie de conţinutul acestora, după cum urmează: b) rapoartele de control în care au 

fost consemnate abateri de la legalitate şi regularitate, care au determinat sau nu producerea unor 

prejudicii şi/sau fapte pentru care există indicii că au fost săvârşite cu încălcarea legii penale 

(prezentate detaliat în procesele-verbale de constatare, anexe la raportul de control), se repartizează 

de către şeful de departament către directorul din cadrul departamentului şi, respectiv, directorul 

camerei de conturi către directorul adjunct, pentru a fi analizate de către aceştia şi a se întocmi 

proiectul documentelor de valorificare, iar în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la primirea 

obiecţiunilor sau de la expirarea termenului de depunere a acestora, directorul din cadrul 

departamentului / directorul adjunct al camerei de conturi întocmeşte o notă cuprinzând punctul său 

de vedere privind conţinutul actului de control şi proiectul documentelor de valorificare (proiectul 

deciziei, proiectul adresei de sesizare a organelor de urmărire penală)‖, totodată, conform punctului 

87 din Regulamentul citat, „pentru aplicarea măsurilor de valorificare prevăzute la punctul 86 lit. a), 

                                                             
2 Sentinţa civilă nr. 2528 din 18 octombrie, pronunţata de Tribunalul Arad în Dosarul nr. 6349/108/2010, nepublicată, 

rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 682 din 8.06 2010, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, în dosar nr. 

4743/108/2010, nepublicată. 
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b.1. şi c) din prezentul Regulament se emite Decizie (model Anexa nr. 7)‖, iar conform punctului 88 

din Regulamentul citat, „Proiectul Deciziei se întocmeşte de către directorul direcţiei din cadrul 

departamentului/directorul adjunct al camerei de conturi. Acesta este examinat de către şeful de 

departament sau de către directorul camerei de conturi, care îl semnează şi îl remite spre executare 

conducerii entităţii verificate‖.  

Cu privire la raportul dintre termenul stabilit de Curtea de Conturi pentru stabilirea întinderii 

prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia şi termenul de 30 de zile prevăzut 

de art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999, este lipsit de relevanţă faptul că prin decizia Curţii de 

Conturi se stabilesc anumite termene pentru luarea unor măsuri de stabilire a întinderii prejudiciului 

şi de recuperare a acestuia, termene care pot să fie diferite de cel prevăzut de art. 85 alin. 1 din 

Legea nr. 188/1999. 

În acest sens, e de subliniat că procedura de recuperare a unor sume de bani plătite nelegal unui 

funcţionar public este aceea reglementată de Statutul funcţionarilor publici, iar nu prin legislaţia 

Curţii de Conturi, astfel încât valorificarea constatărilor Curţii de Conturi urmează să respecte 

procedurile speciale de recuperare a prejudiciului respectiv, în raport cu natura acestuia, măsurile de 

recuperare a prejudiciului putând fi diferite, în funcţie de necesitatea recuperării lui de la funcţionari 

publici, de la personal contractual sau de la terţe persoane. 

Stabilirea întinderii prejudiciului poate implica diferite categorii de măsuri, în funcţie de 

specificul abaterii. De pildă, numai în cazul în care este vorba despre plata necuvenită a unor sume 

de bani, se impune diferenţierea între funcţionarii publici aflaţi în continuare în raport de serviciu cu 

entitatea controlată – în privinţa cărora se emit dispoziţiile de imputare – şi categoria funcţionarilor 

publici care nu se mai află în raport de serviciu cu această entitate – în privinţa cărora se impune 

promovarea unor acţiuni în justiţie, la fel ca şi în cazul personalului contractual, termenele şi 

procedura de efectuare a acestor acte fiind diferite, inclusiv în ceea ce priveşte competenţa 

instanţelor de judecată. În timp ce termenul de prescripţie a unor astfel de acţiuni în justiţie este de 3 

ani, în cazul emiterii dispoziţiilor de imputare art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 a impus un 

termen mult mai scurt, de 30 de zile de la data constatării pagubei. 

Prin urmare, nu se poate reţine ca fiind sinonime data constatării pagubei – la care se face 

referire în art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 – cu data stabilirii întinderii prejudiciului sau a 

identificării tuturor persoanelor vinovate de producerea acestui prejudiciu – la care se referă 

legislaţia Curţii de Conturi. 

De aceea, nu se poate reţine că în cadrul termenului impus de Curtea de Conturi – care poate fi 

de câteva luni – se suspendă curgerea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 85 alin. 1 din Legea 

nr. 188/1999 sau că acest termen nu începe să curgă până când conducătorul unităţii nu a primit 

actul prin care s-a calculat prejudiciul concret pentru fiecare din persoanele considerate vinovate de 

producerea acestuia sau care au primit sumele necuvenite. O astfel de interpretare duce în derizoriu 

însăşi ideea de eficienţă în recuperarea acestor pagube, în condiţiile în care un astfel de termen este 

lăsat la latitudinea Curţii de Conturi – care îl poate prelungi – sau a persoanei împuternicite cu 

emiterea actului de imputare. 

În condiţiile în care art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 impune emiterea actului de imputare 

în termen de 30 de zile de la constarea pagubei, actul Curţii de Conturi nu poate stabili un termen 

care să implice o încălcare a dispoziţiilor unei legi organice, cum este cazul Statutului funcţionarilor 

publici. 

Este de observat, în acest sens, că eventuala indicare a unui termen mai lung nu ar putea fi 

interpretată ca o derogare de la dispoziţiile art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999, având în vedere că 

actul Curţii de Conturi impune un cadru mai larg de măsuri, respectiv luarea de măsuri nu numai 

pentru stabilirea întinderii prejudiciului, dar şi, în mod generic, luarea de măsuri în vederea 

recuperării acestui prejudiciu, adică a unui ansamblu de măsuri care depăşesc sfera emiterii 

dispoziţiilor de imputare, cum ar fi comunicarea şi punerea acestora în executare. 
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Nu se poate reţine că termenul de 30 de zile ar curge de la data stabilirii efective a prejudiciului 

pentru fiecare funcţionar public în parte, întrucât art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 face vorbire 

de un termen de 30 de zile de la data constatării pagubei, iar nu de la data stabilirii întinderii acestei 

pagube, conducătorul unităţii având la dispoziţie 30 de zile tocmai pentru stabilirea întinderii acestei 

pagube, iar, în al doilea rând, o astfel de interpretare ar lipsi de efecte juridice textul art. 85 alin. 1, 

întrucât ar lăsa la aprecierea subiectivă a conducătorului unităţii data de la care curge termenul 

respectiv, de vreme ce legea nu stabileşte un alt termen înăuntrul căruia să se calculeze paguba a 

cărei existenţă este neîndoielnică. După cum nu se poate reţine, în nici un caz, că această 

interpretare împiedică sau îngreunează recuperarea prejudiciului, având în vedere că în cazul în care 

în mod culpabil nu au fost emise în termen actele de imputare, este posibilă atragerea răspunderii 

materiale pentru persoana sau persoanele îndreptăţite să emită astfel de acte, respectiv să ia măsuri 

pentru recuperarea prejudiciului. 

Având în vedere aceste aspecte, data constatării pagubei în astfel de situaţii este data la care s-a 

înregistrat în evidenţa entităţii controlate actul – Decizia – prin care organul de control – respectiv 

Curtea de Conturi a impus luarea unor măsuri de recuperare a unui pretins prejudiciu, „prejudiciu ce 

poate atrage răspunderea materială, este considerată ca dată de la care începe să curgă termenul 

pentru emiterea deciziei de imputareŗ. 

Din lumina dispoziţiilor legale anterior redate rezultă fără echivoc că atât actul de control, 

cât şi cel de valorificare a acestuia nu dau naştere la raporturi juridice directe între Curtea de 

Conturi a României şi angajaţii persoanei juridice verificate. 

Obligaţia de restituire de către funcţionarul public a unor sume încasate necuvenit de la 

bugetul local a luat naştere în temeiul unui alt act administrativ emis de către  primarul autorităţii 

publice, în calitate de angajator, având la bază răspunderea civilă a funcţionarului public (art.84 lit. 

a şi art.85 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare) faţă de instituţia cu care are raporturi de serviciu. 

 Cât priveşte angajarea răspunderii juridice patrimoniale a funcţionarului public  

apreciem că tot în raport cu dispoziţiile art. 85 alin.  1 din Legea nr. 188/1999 pentru 

pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care 

funcţionează funcţionarul public respectiv, repararea pagubelor aduse autorităţii sau 

instituţiei publice se dispune prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei 

publice a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare, iar în ceea ce priveşte termrînul de 

emitere a acestei dispoziţii de imputare, se reţine că art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 

stabileşte că se emite „în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei‖, însă alineatul al 

trei!ea al art. 85 precizează că „dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de 

a emite ordinul sau dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data 

producerii pagubei‖.  

 

In legătură cu cauzele având ca obiect contestaţie împotriva ordinului sau dispoziţiei 

de imputare  problema competenţei de judecată a acestor litigii, examenul jurisprudenţial 

relevă abordari diferite in problema de drept supusă dezbater ii. 

 

 Intr- o opinie  s-a reţinut că,  în situaţia în care funcţionarul public nu se mai află în 

raporturi de serviciu cu autoritatea sau instituţia publică nu sunt aplicabile dispoziţiile 

art.85 din Legea nr.l88/1999 iar angajarea răspunderii patrimoniale, calificată de lege ca 

fiind o răspundere civilă nu poate fi angajată decât  a fi făcut pe calea de drept comun a 

răspunderii civile delictuale conform prevederilor cuprinse în Codul civil.  

Jurisprudenţa in materie relevă  mai multe ipoteze de lucru raportat la momentul la 

care se verifică existenţa/inexistenţa calităţii de funcţionar public. Jurisprudenţa in materie 

relevă  mai multe ipoteze de lucru raportat la momentul la care se verifică 

existenţa/inexistenţa calităţii de funcţionar public. 
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La momentul constatării pagubei cât şi al sesizării instanţei de contencios administrativ 

exista calitate de funcţionar public acesta aflandu+se in raporturi de serviciu cu autoritatea 

publică . 

 In opinia noastă ,situaţia în cauză nu comportă interpretări diferite,competenţa materială 

aparţinând instanţei de contencios administrativ conform dispoziţiilor art. 109 din Lege nr. 

188/1999. 

  Dacă la momentul constatării pagubei, identificării persoanei responsabile şi sesizării 

instanţei de contencios administrativ nu mai subzistă calitatea de funcţionar public 

considerăm că se pune problema instanţei competente să soluţioneze litigiul .  

In această situaţie în care nici la data constatării pagubei şi nici la data sesizării 

instanţei nu mai subzistă ca litatea de funcţionar public dispoziţiile art.85 din Legea nr. 

188/1999 nu sunt aplicabile iar recuperarea pagubei poate avea loc doar pe calea acţiunii 

în faţa instanţei civile.  

      In esenţă susţinem că,  că repararea pagubelor aduse autorităţii sau in stituţiei publice 

de către funcţionarul public în situaţiile prevăzute la art. 84 lit. a) şi b) se dispune prin 

emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a unui ordin sau a unei 

dispoziţii de imputare iar dispoziţiile legale impera tive precitate având în vedere exclusiv 

calitatea de funcţionar public al celui care produce paguba la momentul emiterii 

dispoziţiei sau ordinului de imputare şi în condiţiile în care reclamantul a pierdut calitatea 

de funcţionar public  prin încetarea raportului său de serviciu .  

Este de precizat în prealabil că funcţionarilor publici le sunt aplicabile dispoziţiile 

legale speciale ale Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor Publici, aspect de 

altfel necontestat în cauza de faţă de către părţile litigante. 

Or, sub acest aspect, cu privire la răspunderea civilă a funcţincţionarilor publici, 

reţinem că Statutul funcţionarilor publici este reglementat prin lege specială, respectiv 

prin Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, se ns în care este de 

sublmiat că Legea nr. 188/1999 este o lege organică, conform art. 73 alin. 3 litera j) din 

Constituţia României, astfel încât, caracterul special al acestei legi în materia statutului 

funcţionarilor publici implică obligaţia respectării acesteia în cazul în care este vorba 

despre atragerea răspunderii civile a unui funcţionar public, cum este cazul reclamantei în 

prezenta cauză. 

Pe această linie de idei, în privinţa reglementărilor speciale din Legea nr. 188/1999, 

Tribunalul reţine că, potrivit art. 84 din această lege, „răspunderea civilă a funcţionarului 

public se angajează:pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau 

instituţiei publice în care funcţionează;pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i 

s-au acordat necuvenit;pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în 

calitate de comitent, unor tei-ţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti defmitive 

şi irevocabile‖, iar în privinţa modalităţilor concrete de reparare a prejudiciului în astfel 

de situaţii iar art. 85 din Legea nr. 188/1999 stabileşte că 1) „Repararea pagubelor aduse 

autorităţii sau instituţiei publice în situaţiile prevăzute Ia art. 84 lit. a) şi b) se dispune 

prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a unui ordin sau a 

unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după 

caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în situaţia prevăzută la lit. c) a aceluiaşi 

articol, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile; (2) împotriva ordinului sau 

dispoziţiei de imputare funcţionarul public în cauză se poate adresa instanţei de contencios 

administrativ; (3) Dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de a emite 

ordinul sau dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii 

pagubei‖.  

In acord cu dispoziţiile art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999  se  constată că pentru 

pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care 
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funcţionează funcţionarul public respectiv, repararea pagubelor aduse autorităţii sau 

instituţiei publice se dispune prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei 

publice a unui ordm sau a unei dispoziţii de imputare, iar în ceea ce priveşte termenul de 

emitere a acestei dispoziţii de imputare, se reţine că art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 

stabileşte că se emite „în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei‖, însă alineatul al 

treilea al art. 85 precizează că „dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de 

a emite ordinul sau dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data 

producerii pagubei‖.  

Raportând consideraţiile de mai sus la  speţa analizată se  constată că la data emiterii 

dispoziţiei de imputare nr.52 din 29.01.2010 de pârât reclamantul nu avea calitatea de 

funcţionar public potrivit celor arătate mai sus.  

Din analiza gramaticală şi coroborarea dispoziţiilor legale precizate rezultă că 

repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţ iei publice de către funcţionarul public în 

situaţiile prevăzute la art. 84 lit. a) şi b) se dispune prin emiterea de către conducătorul 

autorităţii sau instituţiei publice a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare iar 

dispoziţiile legale imperative prccitate având în vedere exclusiv calitatea de funcţionar 

public al celui care produce paguba la momentul emiterii dispoziţiei sau ordinului de 

imputare. 

Din moment ce reclamantul nu avea calitatea de funcţionar public la data de 

29.01.2010 pârâtul cu încă lcarea dispoziţiilor legale precitate a emis dispoziţia de 

imputare, legea specială incidenţă neprevăzând posibilitatea emiterii ordinului sau 

dispoziţiei de imputare decât în ipoteza în care cel care produce paguba este funcţionar 

public ceea ce nu se regăseşte în prezenta pricină.  

Dacă la momentul constatării pagubei exista calitatea de funcţionar public dar nu a fost 

emisă decizia de imputare în termenul legal de 30 de zile, situaţie în care instanţa de 

contencios administrativ nu mai poate realiza o ver ificare a legalităţii actului 

administrativ. 

In această situaţie considerăm că  acţiunea în angajarea răspunderii patrimoniale în 

baza Legii nr. 188/1999 în faţa instanţei de contencios administrativ este inadmisibilă.  

In această ipoteză autoritatea publică are deschisă calea acţiunii în pretenţii în cadrul 

căreia funcţionarul public se poate apăra invocând neemiterea deciziei în termenul legal de 

30 de zile. 

Având de soluţionat dosarul cu nr. 9171/55/2015 prin sentinţa civilă nr. pronunţată de 

Tribunalul Arad respins cererea formulată de reclamanta DGASPC Arad în contradictoriu 

cu pârâta funcţionar public pentru reparare prejudiciu ca inadmisibilă.  

In considerente s-a reţinut câ reclamanta instituţie publică trebuia ca în baza 

prevederilor art.85 alin.1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici în 

termen de 30 de zile de la data constatării pagubei prin diferenţa de cazare de la dublu Ia 

single să emită dispoziţie sau ordin de imputare pentru recuperarea pagubei.  

Din analiza gramaticală şi coroborarea dispoziţiilor legale precizate rezultă că 

repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice de către funcţionarul public în 

situaţiile prevăzute la art. 84 lit. a) şi b) se dispune prin emiterea de către conducătorul 

autorităţii sau instituţiei publice a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare iar 

dispoziţiile legale imperative precitate având în vedere exclusiv calitatea de funcţionar 

public al celui care produce paguba la momentul emiterii dispoziţiei sau ordinului de 

imputare. 

Fiind vorba de o lege specială, cu aplicabilitate numai în cazul răspunderii 

funcţionarilor publici, nu există un drept de opţiune între incidenţa acestor norme şi cele 

cu caracter general, care privesc angajare a răspunderii civile delictuale a orică rei 

persoane , care nu este funcţionar public sau pentru care nu există norme legale speciale 
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de angajarea răspunderii, potrivit principiului ― specialia generalibus derogant ‖.  

S-a mai reţinut şi că soluţia de mai sus a fost consacrată în jurisprudenţă at ât prin 

decizia nr. 4643 din 11 octombrie 2011 cât şi prin decizia nr.697 din 12 februarie 2013, 

pronunţate de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de Contencios Administrativ şi 

Fiscal şi însuşită de participanţii la întâlnirea reprezentanţilor Co nsiliului Superior al 

Magistraturii cu preşedinţii secţiilor de contencios administrativ şi fiscal de la înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie şi cui'ţilor de apel de la Suceava din 23 -24 octombrie 2014, conform 

pct.8 din Minuta întocmită cu această ocazie  

Prin urmare, în condiţiile în care nu s-a emis un Ordin sau o Dispoziţie de imputare în 

sarcina pârâtei , de către conducătorul reclamantei, conform art. 85(1) din Legea nr. 

188/1999, acţiunea prin care se solicita angajarea răspunderii pârâtei în temeiul a rt. 1349 

Cod civil, a fost respinsă ca inadmisibilă de către instanţă.  

 O situaţie asemănătoare  fiind aceea în care autoritatea publică în care  formulează 

acţiunea împotriva fostului primar pentru recuperarea unor prejudicii constatate prin actele 

Curţii de Conturi.  

A 

In situaţia dată opinia cvasiunanimă din jurisprudenţă este că răspunderea patrimonială 

a primarului sau fostului primar este o răspundere civilă delictuală iar acţiunea în pretenţii 

formulată împotriva acestuia este de competenţa instanţei civile de drept comun. 

La nivelul secţiei de contencios administrativ s-a constatat câ au fost înregistrate 

asemenea cauze în care iniţid competenţa a fost declinată în favoarea Judecătoriei Arad iar 

ulterior Curtea de Apel a stabilit competenţa de judecată în favoarea Tribunalului Arad ca 

instanţă de contencios administrativ.  

Astfel prin sentinţa civilă pronunţată în dosarul nr. 7437/55/2013 Tribunalul Arad, 

secţia de contencios administrativ a declinat competenţa de judecată a cauzei având ca 

obiect acţiunea UA'!‘ împotriva fostului primar pentru recuperarea unor prejudicii 

constatate prin actele Curţii de Conturi în favoarea Judecătoriei Arad iar ulterior în 

regulatorul de competenţă Curtea de Apel Timişoara a stabilit competenţa de judecată în 

favoarea instanţei de contencios administrativ.  

         Curtea, investită fiind cu regulatorul de competenţă, în raport cu dispoziţiile art. 135 alin. 1 

C.pr.civ. raportat la art. 129 alin. 2, art. 130 alin. 2 şi art. 132 alin. 1, alin. 2, a constatat că instanţa 

competentă să soluţioneze acest litigiu în primă instanţă este Tribunalul Arad – Secţia de 

Contencios Administrativ şi Fiscal. 

În acest sens, curtea a constatat că potrivit prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999, 

cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public sunt de competenţa secţiei de 

contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită 

expres prin lege competenţa altor instanţe. 

 

       Concluzia  impărtăşită este cea potrivit căreia, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 85 alin. (1) 

din Legea nr. 188/1999 în situaţia în care funcţionarul public nu se mai află în raport de serviciu cu 

autoritatea sau instituţia publică prejudiciată, angajarea răspunderii patrimoniale, calificate generic 

în art. 75 şi 84 din Legea nr. 188/1999 ca fiind o răspundere civilă, neputând fi făcută decât pe calea 

de drept comun a antrenării răspunderii civile delictuale, conform prevederilor cuprinse în Codul 

civil  şi aceasta pentru că,  obiectul acţiunii în contencios administrativ privind răspunderea 

materială a fostului funcţionar public nu îl poate constitui decât o decizie ori ordin de impunere, 

emise în baza art. 84 sau 85 clin Legea nr. 544/2004. 

       Per a contrario,  dacă o atare dispoziţie nu a fost emisă, calea de reparare a pagubei este 

acţiunea civilă în pretenţii. 
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Curtea de Apel Timişoara, în dosar nr. 474; 

Sentinţa civilă nr. 2832 din 16.11.2010, pronunţată de Tribunalul Arad în Dosarul nr. 

6347/108/2010, rămasă irevocabilă prin Decizia nr.138 din 27.01.2011 pronunţată de Curtea de 

Apel Timişoara in dosar. Nr 6347/108/2010, nepublicată; 
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        Sentinţa civilă pronunţată în dosarul nr. 7437/55/2013 Tribunalul Arad, nepubl 

 
 

 



 Issue no. 16   
JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 
 2019    

     

 
 

 

ESSAYSTIC DIRECTIONS IN PANAIT CERNA’S STUDIES 

 

Valentina-Luminița Tanasaciuc  

PhD. student, „Dunărea de Jos” University of Galați 
 

 

Abstract:According to the notion that the essay does not only addresses availability for communication but 
primarily availability for knowledge, Panait Cerna is among the theorists for whom true poetic creation is 
based on the expression of elevated ideas in harmony with the poet's inner feelings.Although in the 
structuring of the essay criticism becomes its fundamental position, Cerna presents the poetical thinking in 
relation with the poet's position towards his ideas in terms of the thorough poetry knowledge of the great 
German classics like Schiller and Goethe, the English poets Shelly and Byron and Hugo's work.  
Through the "Theory of Ideas," a doctoral thesis under the guidance of the great aesthetician Johannes 
Volkelt, the studies on Eminescu and Faust and the comparative study Eminescu-Lenau, though unfinished, 
Panait Cerna convinces by his reasoning that poetry presents itself in a dichotomical structure: a prefigured 
symbolical poetry and one which directly presents its poetical ideas.  
As a result, Panait Cerna is considered to be among the first ones to predict an absolute return of 
discourses into a new reorganization in the late nineteenth century and the beginning of the twentieth 
century. At that time, the skills of a specialist could make the discourse fluctuate, even within the same text. 

 

Keywords:Panait Cerna, Theory of ideas, Eminescu, Faust, idea 
 

 

Sub influenţa teoriilor occidentale
1
 despre eseu, în spaţiul românesc apariţia eseului a generat 

numeroase polemici, scindând clasa criticilor şi esteticienilor în susţinători şi adversari ai acestui tip 

de scriitură. Ca şi în literatura universală, şi la noi fenomenul s-a manifestat între negarea unui tip 
de discurs aparent fără nicio predispoziţie către sistem şi acceptare treptată. Dacă începutul 
secolului al XX-lea marchează în literatura universală afirmarea preocupărilor teoretice pentru acest 

gen, în literatura noastră problematica pare să fie ignorată cu consecvenţă până în a doua jumătate a 
secolului, când voci izolate încep să aducă în discuţie aspectul. Intervenţiile, iniţial limitate la 
câteva articole, par să afirme cu timiditate pentru moment apariţia unui nou tip de scriitură care 
există însă încă din 1874, anul apariţiei controversatului Pseudo-kynegeticos al lui Alexandru 

Odobescu.  
Asistăm aşadar, la primele încercări de teoretizare a eseului. Fenomenul, în ciuda caracterului  

său nesistematic, pare să anunţe o atenţie din ce în ce mai sporită acordată acestei forme  de 

scriitură.  Situaţia  reflectă,  în  fond, modul  în  care  spaţiul literar românesc, atât  de încorsetat 

de rigorile  unei poetici tradiţionale, se  eliberează treptat  de multe dintre  prejudecăţi şi  începe  
să accepte un stil de exprimare apărut cu mult timp înainte în spaţiul literar european.  

Pentru început, atitudinile sunt, într-o primă etapă, preponderent contestatoare, tinzând spre 
excluderea eseului din orice ecuaţie literară sau situarea sa în zona non-literaturii sau a practicii 

diletante, non valorice
2
. Textului eseistic i se reproşează lipsa consistenţei la nivel ideatic. 

 

 
1 Începând cu secolul al XX-lea literatura universală îşi îndreaptă atenţia în mod sistematic spre formula scrisului 
eseistic, fapt confirmat de numeroasele studii apărute în special în Europa. Putem menţiona aici nume ca Georg von

  

Lukács, Theodor W. Adorno, H. Walker, M. Bense, Th. Harrison, W. Müller-Funk, A. Fowler, D. Combe, C. Obaldia, 
M. Macé ş.a. care analizează din perspective multiple această formă de literatură.  

2 Camil Petrescu, spre exemplu, el însuşi eseist, vede în practica eseului forma cea mai extinsă de manifestare a 
pseudoculturii. Reactualizând teoria maioresciana a „formelor fără fond‖, el pledează pentru combaterea invaziei 
eseistice. El vede în acest gen o formă superficială de scriitură, mască a diletantismului şi a lipsei de consistenţă,
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aducându-se  în  discuţie  o  confuzie  frecventă  de  natură terminologică potrivit căreia „oricine 

scrie un articol mai lung în care pluteşte o idee, e considerat eseist‖
3
. Observațiile sunt, de altfel, 

întemeiate dacă ţinem cont de faptul că la acel moment exerciţiul eseistic se realiza în virtutea unei 

evadări din spaţiul literaturii  canonice  fără  conştiinţă  unui  sistem.  Eseului  i  se  respinge,  astfel,  

un  loc în rândul genurilor/speciilor literare, fiind considerat, mai curând ca „o relaxare, o concesie, 

aproape o slăbiciune a spiritelor mari‖
4
.  De aceea eseul este considerat distructiv pentru cultură și, 

este privit ca principală amprentă a superficialităţii, simbolică numită „lăutărism‖. 

 Cu toate acestea, pornim  în studiul de față de la ideea lui Volkelt cum că toate ideile pot 

dobândi valoare poetică, în măsura în care ele au devenit trăiri interne ale sufletului artistului și 

constatăm în studiile sale despre Eminescu și Faust, Panait Cerna imprimă direcții diriguitoare în 

domeniul eseisticii românești. De altfel,  Cerna demostrează în studiile sale că raționalul se 

absoarbe în elementul ilogic al sentimentului. Forma absolută a ideii va fi înlocuită de poet cu 

forma ‖senzitiv-intuitivă‖
5
. 

Identificăm în scrierile cerniene modelul de care s-a ocupat Lukács: eseul critic. Așadar 

constatăm că suprastructura eseului este realizată prin figura judecăţii (critice). Eseul cernian 

reprezintă „o formă de artă‖, combinaţie unică între cunoaşterea empirică şi forma estetică, literară, 

a organizării materialului. O soluție împăciuitoare, care reafirmă în fond concilierea „sufletului‖ cu 

„forma‖  și care reprezintă, trebuie să recunoaștem, un timid pas înapoi în scurta istorie a teoriei 

eseului. 

 Și pentru Cerna eseul apare ca forma critică par excellence, așa cum reiese din studiile sale.. 

Compus într-o epocă a luptei pentru adevăr, textul se construieşte „critica imanentă a artefactelor 

culturale‖, eseul se vede obligat la o autocritică, una a propriei sale forme şi a propriului său proces 

de progresie către „adevăr‖. Silit să-şi deconstruiască propriul apriori (din moment ce orice 

construct care se autovalidează trebuie denunţat), acesta nu se mai poate prezenta ca „adevăr în 

progres‖. În procesul „denaturalizării‖ strategiilor retorice care ocultează arbitrarietatea discursului, 

limbajul însuși devine pentru eseu un discurs ideologizat față de care acesta din urmă postulează 

indirect o „neutralitate ideologică‖ proprie. Deziderat în fond imposibil, de vreme ce 

„predeterminarea culturală, ca şi arbitrarietatea, încep cu limbajul‖
6
. Eseu cernian se aproprie de 

operă în termenii ei, operând o „critică imanentă‖, din interior şi cercetarea „artefactelor‖ culturale 

prin confruntarea lor cu propriile concepte. Imprimând un caracter relativ ideilor cerniene exprimate 

în studii, constatăm că eseul practicat de Panait Cerna se aproprie de „texte‖ şi „obiecte‖ „ca şi cum 

ele ar fi acolo şi ar avea autoritate‖
7
, însă  în loc de „naivitate‖ prevalează viclenia critică ce 

caracterizează genul. „Tema sa proprie este interrelaţia dintre natură şi cultură‖, scrie Adorno 

despre eseu, idee pe care o regăsim în studiile cerniene.  

‖ O lume mult mai frumoasă plutea în închipuirea lui uriașă. Altfel ar fi vrut el să-și vadă 

neamul, altfel inima omului. Cu sufletul plin de viziuni mărețe , el se coboară în mijlocul lumii de 

                                                                                                                                                                                                          
consecinţe ale modernizării haotice văzute însă, mai curând, ca proces involutiv, de degradare culturală, ca asimilare 

fără discernământ a unor false modele culturale. Trebuie remarcat modul ironic în care Camil Petrescu utilizează 

termenul „eseu‖ al cărui sens vizează mai curând ideea de încercare a cărei nereuşită nu este conştientizată, fenomen ce 

contribuie la degradarea treptată a formelor de cultură: „De altfel, între Dunăre şi Carpaţi, totul e eseu. Şcoala, 

administraţia,  parlamentul,  guvernul,  aviaţia,  cultura  şi  fotbalul.  România  este  o  ţară  cuprinsă  între  18˚  şi  28˚ 

longitudine estică şi produce îndeobşte grâne, lemne, eseuri, spanac, petrol şi ascultători de conferinţe‖ („Despre eseu 

sau tutti fruti‖, în Opinii şi atitudini Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1962, pag.. 198). 
3 Constantinescu, Pompiliu, ‖Scrieri‖ V, Editura Minerva, Bucureşti, 1972, pag. 186 
4 Noica, Constantin, ‖Jurnal de idei‖, Editura Humanitas, București, 2007, pag. 33 
5 Vianu, Tudor, ‖ Opere, 7, ‖ Studii de estetică‖, Ediție și note de Gelu Ionescu și George Gană, postfață de Geroge 
Gană, Editura Minerva, București, 1978, pag. 394-396 
6 Claire de Obaldia, ‖The Essayistic Spirit: Literature, Modern Criticism and the Essay‖, Clarendon Press, Oxford, pag. 

122. 
7Adorno, T.W. „The Essay as Form‖, New German Critique, No. 32. (Spring – Summer, 1984), pag. 167. 
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față și ar vrea s-o creeze a doua oară, după modelul ideal.‖
8
 Şi nu este  o întâmplare că, în loc să 

reducă artefactul, eseul se imersează în fenomenele culturale ca într-o a doua natură. 

În ‖Lirica de idei‖, grație experienței sale de poet, Panait Cerna condamnă didacticismul 

declarând irelevant în poezie rolul adevărului obiectiv, dar amplificând valoarea afectivă a gândirii 

poetice exprimată prin muzicalitatea și ritmicitatea versurilor. Prin aceasta teoreticianul a adus o 

îmbogațire a detaliilor pornind de principiile enunțate de mentorul său, Volkelt. Prin ‖conștiința sa 

poetică reflexivă și novatoare(...)‖
9
, Cerna modifică conceptul liricii de idei restructurându-l și 

dându-i un nou avânt prin propunerea unei schimbări ‖ a discursului liric înlăuntru aceluiași text‖.
10

 

Cerna militează pentru recurența ideilor literare, dar și pentru o dihotomii în interiorul discursului 

poetic. 

Momentul traducerii și publicării tezei de doctorat a  lui Panait Cerna în 1974 a fost 

considerat momentul în care lui Panait Cerna i s-au recunoscut toate meritele în domeniul analizei 

textelor literare.  Ioana M. Petrescu considera în fragmentul dedicat în lucrarea ‖Dicționarul 

scriitorilor români‖
11

 că prin ‖Lirica de idei‖ Panait Cerna se dovedește un cunoscător avizat al 

principalelor direcții estetice ale epocii, întrucât el își propune în acest studiu să urmărească modul 

în care poezia de idei poate fi justificată pornind de la direcțiile unei estetici a intropatiei. Eseul 

critic cernian a fost considerat primul tratat de poetică în cultura română și, totodată, o legitimare a 

tipului de text liric pe care Panait Cerna îl practica. 

În această lucrare, Panait Cerna subliniază nu de puține ori principiul potrivit căruia arta 

poetică este o reproducere a vieții, iar ideea poetică nu reprezintă nici pe departe o unitate abstractă, 

ci un ansamblu compact concret.‖Abstractul este schematic și mort‖
12

, scria Panait Cerna. 

Rolul poetului potrivit studiilor cerniene în teza sa, este de a reflecta în conștiința poetică, prin 

prisma propriei sensibilități, fenomene ale realității exterioare fâcând accesibilă intropatia cititorului 

în abstract. Deși conștient de faptul că prin natura subiectului, poetul lirici de idei se află la o 

anumită distanța de sensibilitatea cititorului, pe care îl considera ‖centrul vieții interne‖, poetul 

dobrogean opiniază  că este absolut necesară identificarea unei căi de comunicare cu sufletul 

cititorului, fie într-o manieră directă, așa cum o fac Byron sau Leopardi, fie în manieră indirectă, 

prin mijlocirea vieții și naturii, așa cum o fac cei mai mulți dintre poeții vremii, ‖pe un drum ce 

duce prin mijlocul frumuseților lumii.‖  De aceea, Volkelt însuși  face următoarea observație în 

legatură cu teza lui Panait Cerna: ‖o adevărată plăcere să citești o asemenea lucrare‖ ceea ce ne 

permite să deducem că splendoarea argumentației poetice avea drept sursă dorința interioară a lui 

Panait Cerna de a-și demonstra sieși, dar mai ales, criticilor contemporani caracterul legitim al 

acestui tip de poezie. Această demostrație se bazează pe principiile lui Volkelt, care aveau drept 

punct de plecare opinia că ideea poate dobândi valoare poetică în măsura în care acestea au devenit, 

mai întâi, experiențe afective ale poetului, gândirea asimilându-se în elementul ilogic al 

imaginarului. Forma absolută în care se prezintă ideea dobândește o formă senzitiv-intuitivă
13

.  

Studiile știintelor, a filosofiei contemporane, dar mai ales asupra textelor de referință din 

literatura universală imprimă viziunii cerniene o anumită direcție. Momentul inspirației, ideile, 

afectele, avântul în a-și concentra toate eforturile spre realizarea unui anumit scop compun un tot 

organic conduc la o combinație valoroasă între spirit și intuițiile fanteziei. Cerna recunoaște 

progresul științei și impactul ei asupra societății care reneagă toate concepțiile mistice și 

                                                             
8 Cerna, Panait, ‖ Eminescu. Faust‖ Studii, Ediție îngrijită și note de Dumitru Cerna, cu o prefață de petru Poantă, 

Edituara, Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2001, pag. 24 
9 Idem., Poantă, Petru în prefață , pag. 6 
10 Ulici, Laurențiu, ‖Panit Cerna, teoreticianul‖, articol publicat în ‖ Panait Cerna. 120 de ani de la naștere, Editura Ex  

Ponto, Constanța, 2001, pag. 44. 
11 Petrescu, I. M. ‖Dicționarul scriitorilor români, coordonat de Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, vol. III, 
București, Editura Albatros, 2001; 
12 Cerna, Panait, ‖ Lirica de idei‖, , Editura Univers București, 1974 
13 Vianu, Tudor, ‖Opere‖, 7, ‖ Studii de estetică‖, Ediție și note de Gelu Ionescuși George Gană, postfațăde George 

Gană, Editura Minerva, București, 1981, pag. 395 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_Zaciu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marian_Papahagi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aurel_Sasu
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apropologice despre univers. Propagarea sțiintei generează mutații în arta poetică, astfel că, prin 

contemplarea estetică, între om și natură se nasc relații noi, dar și noi posibilități care nu se cuvine a 

fi trecute cu vederea. Autorul enunța la acea vreme că arta nu se teme de progresele științei, ci 

dimpotrivă, toate ideile și fenomene de a corespunde necesităților sociale și idealurilor generate de 

acestea prezente și viitoare, alcătuiesc un organism compact, în care fiecare parte componentă 

creeză ‖o nouă viață și o nouă formă‖
14

. 

După cum bine observa, Tudor Vianu, Cerna ‖a păstrat însă imaginea poetului gânditor și a 

cititorului care adoptă o atitudine reflexivă, și, în chipul acesta, și-a închis drumul către conceptul 

poeziei absolute, adică a aceluia care atinge treptele cele mai înalte, interzicându-și să fie altceva 

decât poezie‖
15

. Aduce în prim plan exemplificări din toate literaturile Occidentului, cu accent pe 

cele germanice, citând și comentând operele lui Goethe, Schiller, Lenau, Byron, Shelley, Lamartine, 

Alfred de Vigny, Hugo sau Baudelaire. Preluând din ideile acestuia din urmă, Cerna vede în artist 

‖un ingenios și un calculat‖
16

, astfel că ‖ lirismul, puritatea, antimimetismul și luciditatea creatoare 

vor deveni emblemele incontestabile ale multor generații de poeți‖.
17

  

Chiar dacă pentru teoreticienii vremii, poezia avea ca rol să instruiască sau să demonstreze, 

Cerna preia de la Baudelaire principiul protrivit căruia ‖ poezia nu are alt scop decât pe sine însăși‖ 

și implicit  își face loc în convingerile poetului ideea‖ gratuității și purității artei‖
18

. ‖Astfel, 

principiul poeziei este, strict și simplu, aspirația omului spre o frumusețe superioară, iar 

manifestarea acestui principiu se află într-un entuziasm, într-o excitare a spiritului, diferită atât de 

pasiune, care este o beție a inimii, și cât de adevăr este hrana rațiunii‖. 

Abordarea pe care o realizează în teza sa de doctorat se bazează pe o incredibilă capacitate de 

gândire circulară, deși nu a extins această atitudine dincolo de limitele liricului pentru că lui Panit 

Cerna îi plăcea mai presus de toate să fie poet.  

Încă de la început, autorul  consideră că există un ‖instinct al plăsmuirii‖ încă din momentul 

conceperii operei de artă, instinct care poate să acționeze cu o așa forță încât ele se obiectivează prin 

modul de exprimare. Se remarcă, faptul că Cerna este tributar concepției Hegeliene, dar și celei 

Kantiene
19

 atunci când afirmă că la originea operei de artă, pentru început, stă altceva decât 

inteligența. Acest altceva se traduce în ‖imaginea lăuntrică‖ a lumii externe observată cu ajutorului 

unui tip de simț, numit de autor ‖văz al fanteziei‖. Despre această obiectivare a imaginii lăuntrice în 

procesul de creație a ideii poetice este obiectul întregii teze de doctorat. 

‖Ideea și intuiția sensibilă își aparțin una ateia , ca trupul și sufletul‖, scria Panait Cerna atunci 

când încerca să argumenteze că ideea poetică este mai subtilă și mai cuprinzătoare decât poezia 

însăși. Expunând o asemenea viziune, clarifică, în acest sens, varianta proprie în legătură cu o 

problemă a atitudinii estetice din toate timpurile: convingerea că imaginația, adică gândirea în 

imagini este în slujba rațiunii și, tocmai de aceea, acesta ar fi superioară rațiunii. 

În principiu, se consideră că în istoria creatoare a omenirii, superioritatea ideii semnifică 

sfârșitul imaginii și, numai în mod excepțional, doar acela care este obișnuit la autocomtemplarea 

sinelui ce duce la judecăți de valoare fragmentare, ar putea înțelege pe deplin necesitatea și 

posibilitatea contopirii dintre idee și intuiție. Cerna observa, în mod favorabil, această fuziune în 

planul creației lirice: ‖nu cu criterii externe și convingeri proprii trebuie să te aproprii de poezie ci 

să încerci să te topești cu ea‖.
20

 Putem înțelege de aici că valoarea emoțională față de care rațiunea 

pierde teren este motor al creației atemporale. 

                                                             
14 Ungureanu, M. L., ‖ Panit Cerna și creația lui‖, articol în volumul ‖ Limba și literatura română‖. Societatea de Științe 

Istorice și filologice‖, București , 1955, pag. 290 
15 Vianu, Tudor, op.cit., pag. 396 
16 Manolescu, Nicolae, ‖ Despre poezie‖, din Colecția Frontiera, Editura Aula, Brașov, 2002, pag. 134 
17 Idem. 
18 Idem, pag. 133 
19 Este vorba de momentul în care geniul nu se poate liniști pănă în momentul creației. 
20 Cerna, Panait, op.cit., pag. 32 
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Pentru că procesul despre care vorbește Cerna este unul complex  și greu de înțeles, a fost 

necesară o redefinire a unor concepte tradiționale și chiar, elaborare de concepte noi. Astfel, autorul 

opune logicii clasice logica poetică și emite, implicit, o definiție a unui concept nou: gândirea 

poetică. 

În capitolul trei al tezei, Cerna aduce îmbunătățiri majore privind conceptul clasic de 

reprezentare. Nu îl definește  ca pe o reflectare adecvată în constiință a lumii exterioare, aceasta 

datorându-se doar cunoașterii raționale, ci ca fiind ‖nu numai o cunoaștere a obiectului, ci și o 

reînviere imaginativă a acestuia‖
21

. În argumentare , Cerna aduce un poem a lui Shelly care conține 

o definiție după tiparul celor științifice, dar ‖ mult depărtată de orice caracter științtific pentru că ea 

este o imagine‖.
22

 

De asemenea, Cerna aduce în discuție în capitolul următor și problemele ridicate de 

receptarea marilor creații. El vorbește despre insuficiența, dar și de necesitatea bagajului intelectual 

în receptarea oprei de artă. Fără cele două condiții esențiale nu se poate trăi poezia. Îmbinarea 

Imagine-Idee/ Reflectare- Reflecție nu este suficientă doar la nivelul operei poetice, ci și la nivelul 

receptorului.  Acesta este concluzia finală a eseului critic din ‖Lirica de idei‖ receptat ca o pledoarie 

și un studiu de caz ce se bazează pe mijloace rațional-afective. 

În ceea ce privește studiul ‖Faust‖, constatăm că viziunea cerniană asupra criticii este, în 

principiu, o hermeneutică a operei literare. Creația devine un întreg care poate fi descifrat semantic 

prin relevarea conexiunilor dintre elementele componente folosind metoda anticipativă. Experiența 

proprie în sfera creației i-a permis autorului să înțeleagă că opera literară este un produs obținut prin 

însumarea conștientului cu inconștientul. Aspectul este surprins și de criticul clujean, Petru Poantă, 

în prefața ediției din 2001. În text este subliniată enunțarea modelului de analiza întreprins de Cerna 

care ‖cu o inteligență critică ieșită din comun ‖remarcă fausticul și mefistofelicul‖ ca fiind tipologii 

existențiale și literare, ipostaze ale unei conștiințe scindate‖.
23

 Această observație a putut fi posibilă 

datorită formării sale drept creator de lirică de idei. 

Despre figura centrală a lui Goethe, teoreticianul Cerna spune că este ‖ o creație de geniu„ 

care a reușit să descopere ‖sensul general al vieții „Faust fiind un simbol al întregii umanități
24

. 

Eseu critic întreprins de Cerna asupra lui Faust ere foarte convingător, tocmai prin imaginile 

prin care poetul își argumentează ideile. În căutare de răspunsuri la întrebările legate de existență, 

determinat în a găsi adevărul, Faust exprimentează autodepășirea. Dincolo de intuirea complexității 

sufletului lui Faust, Cerna reușește să se folosească de comparația fericirii cu lumina și a patimilor 

cu un incendiu pentru a și prezenta viziunile. El descoperă în Faust omul care oscilează în 

permanență între patimă și lacrimă
25

, dar valorizându-se prin evidențierea a ceea ce este mai bun din 

sine, el poate ajunge la eliberare morală în ciuda tuturor tentațiilor. Surprinderea dualității sufletului 

lui Faust subliniate printr-o ‖ războire crâncenă‖ a celor două tendințe contrare, este susținută de 

ideea promovată de Cerna cum că Mefistofeles, duhul necurat, geniul răului este, de fapt, ‖ ca o 

pasăre de cele care văd numai în întuneric‖. În acestă situație, Cerna își manifestă compasiunea față 

de soarta nefericită a omului. În căutare de necunoscut, neprevăzut sau imposibil, în rezumat de 

absolut, dar conștient de limitarea sa, omul achită contravaloarea acestei cercetări în nefericre și 

neliniște. 

Cerna consideră că este necesară coexistența binelui și răului în lume întrucât Goethe l-a creat 

pe Mefisto ca purtător al imboldului demonic împotriva lenei și  a obișnuinței omului. Analistul 

nostru subliniază că din rațiuni artistice, Goethe a creat două personaje pentru a accentua conflictul 

                                                             
21 Idem, pag. 51-52 
22 ‖What is this worlds delight?/Lightning that nocks the night/ Brief even as bright‖, Idem, pag. 53 
23 Stan, Dumitru, ‖ o interpretare eseistică a fausticului datorată lui Panait Cerna‖, articol publicat în ‖ Paniat cerna. 125 

de ani de la naștere‖, pag. 131 
24 Faust este sufletul superior, omul activ, nemulțumit de sine, care caută secretul fericirii. 
25 A se înțelege aici remușcare 
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interior. Externalizarea unui laturi a sufletului Faust a conferit lucrării expresivitate puternică a 

stilului și, totodată, un dramatism augumentat. 

În construirea argumentației în textele create, Cerna îi aduce pe Cervantes, Pascal, Byron, 

Homer, etc. și mănuiește ca un adevărat maestru investigația fragmentelor sugestive. 

Eseul construit de Cerna este un studiu intuitiv al profunzimilor operei lui Goethe unind 

inteligența  și rigorile cercetării cu sensibilitatea artistică proprie. 

Chiar dacă textul a fost reeditat în 2001, editorul a păstrat secvențe originare tocmai pentru a 

conserva specificul epocii lui Cerna. 

Studiul ‖Eminescu‖, scris probabil ca o lucrarea semestrială, prin 1908, deși ‖mai modest‖
26

 

raporat la celălalt sudiu al poetului dovedește nu numai admirația pe care o poartă Panait Cerna 

pentru  Eminescu, dar și o deosebită capacitate de observație și analiză critică. 

Poetul pe timpul studiilor universitare și doctorale dovedește intuiții deosebite, un amplu gust 

literar,  capacități de expresie impresionante în efortul de a surprinde cât mai aproape de realitate 

opera poetică eminesciană, fără a fi însă un critic de profesie. Se poate observa cu ușurință, citind 

studiul dedicat marelui poetului cum, Cerna își exprimă opiniile cu obiectivitate asociind, însă, 

textului analitic emoție, dar și o atitudine plină de respect față de înaintașul său.  

Studiul despre Eminescu este construit pe ‖o idee critică de substanță‖, scria Petru Poantă, 

căci ‖Eminescu este o natură faustiană- acel amestec de iubire și ură, de blesteme fulgerătoare și de 

resemnare‖
27

.  În cercetarea sa, criticul-poet caută propiile atitudini ideologice cu care s-ar putea 

identifica în poezia eminesciană. Cerna reușește să sublinieze  caracterul meditativ pe tema 

existenței din perspectiva unui idealist deziluzionat în ‖ Scrisorile‖ lui Eminescu și nu ipostaza de 

satiră socială a acestor texte. Direcția pe care o urmează în studiul său de a explica pesimismul 

eminescian prin conectarea acestuia la factorul social și, doar spre sfârșitul analizei, să facă referire 

la subiectul legat de esența artistică de substanță, a permis teoreticienilor să aprecieze că studiul nu 

este solid argumentat și de aceea nu i se poate atribui o valoare redutabilă. Nu trebuie pierdut din 

vedere, totuși, că pentru începutul secolului XX, diversitatea formulelor critice a pornit din 

‖necesități ideologice‖ așa cum spunea Eugen Simion în ‖ Evoluția conceptului de critică‖, dar 

peste care s-au produs, concomitent și distinct, diferite tipuri de sensibilități și modalități de 

percepere a operei literare. 

Panait Cerna pornește în studiul său despre Eminescu de la poezia de inspirație socială, 

analizează poezia filosofică și erotică, pentru ca într-un final să abordeze poezia dragostei de neam 

și de natură. Poetul face citări în sprijinul afirmațiilor sale din ‖Luceafărul‖, ‖Scrisorile‖, 

‖Revedere‖, ‖povestea teiului‖, ‖Înger și demon‖, ‖S-a dus amorul‖, ‖O, rămâi…‖, ‖Melancolie‖, 

‖Floare albastră‖, ‖ Sara pe deal‖ sau amintește de ‖Glosă‖; ‖Epigonii‖, ‖Odă (în metru antic)‖, 

‖Împărat și proletar‖, ‖Mai am un singur dor‖. Astfel, criticul-poet remarcă înalțarea poetului fără 

pereche prin deiluzia creată de emoțiile personale. Ceea ce realizează Panait Cerna este o 

demostrație coerentă și unitară, multe din ideile exprimate aici fiind reluate mai târziu. Totodată 

este imposibil să nu remarcăm estetica textuală și, în special, referințe indirecte la propriul imaginar 

poetic. 

Pentru momentul în care scrie studiul considerăm că Panait Cerna este un vizionar întrucât el 

face câteva anticipații critice
28

. 

Având drept suport texte, precum ‖Făt-Frumos din tei‖, ‖Povestea teiului‖ sau ‖Călin (file de 

poveste)‖, poetul se întreabă retoric: ‖ A mai descris oare cineva iubirea ca Eminescu?‖
29

 atunci 

                                                             
26 Poantă, Petru, în prefața la op. cit., pag. 5-8 
27 Cerna, Panait, op.cit, pag. 18 
28 Pentru prima dată Panait Cerna vorbește de faptul că Eminescu înainta ideea morții în suflet, idee adusă în  discuție de 

George Munteanu în ‖ Hyperion‖. Spune că filosofia eminesciaă nu este‖un reflex al sistemelor teoretice străine‖, ci un 
rezultat al confruntării cu viața, ideea prezentată de Edgar Papu în ‖Universalitatea poeziei șlui Eminescu‖. De 

asemenea, considera că Eminescu aparține neamului care a creat ‖ Miorița‖, concept prezentat de Alain Guillermou( 

1927) atunci când spunea despre Eminescu că este‖sinteza spiritualității românești‖ sau numit autohtonims de Vladimir 

Streinu. 
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când face referire la puterea de reprezentare prin cuvinte a fiorului indispensabil al îndrăgostiților. 

Creează în acest demers raportarea lui Eminescu la ‖Alexis și Dora‖, al poetului german Goethe pe 

care l-a studiat îndeaproape, dar concluzionează că ‖poezia clipelor de îmbrățișare din Călin, ea 

poate că nu are pereche în literatura universală‖
30

. 

Portretul pe care reușește să îl realizeze este că Eminescu a fost cânterețul timpului efemer, 

dar și al celui etern, poetul adevărurilor ultime, poetul care a sfidat apatia etică a contemporanilor, 

care a fost ‖înlănțuit de sentimental pustiitor al zădărniciei‖.
31

 În viziunea lui Cerna, Eminescu a 

fost, nu doar un artist fără seamăn, dar și un suflet nobil, senin și măreț, capabil de o dragoste 

supremă prin care să ierte lumii egoiste și superficiale toate slăbiciunile. 

Încă de la început, se prezintă cu determinare opinia că Eminescu este în esență un poet 

original, în descrirea naturii  ‖deosebindu-se de mai toți poeții pesimiști ai veacului trecut‖
32

. Pentru 

acest enunț îl compară pe Eminescu cu Lenau care zugrăvește natura în culori mai întunecate, cu 

Leopardi care s-a remarcat prin absența empatiei cu nimicnicia și nestatornicia vieții omenești sau 

cu Alfred Vigny care considera natura ‖dușmană furnicarului de vieți de pe pământ, iar poetul se 

uită la ea ca la o mașteră‖. Doar la Eminescu apele, dealurile, munții, codrii, luceafărul, luna,  îl 

ocrotesc cu dragoste pe cântărețul lor. În viziunea cerniană, ‖parcă toate minunile naturii noastre au 

fost create pentru sufletul său mult iubitor‖
33

. 

Un erudit prin formare, Cerna impresionează, chiar și astăzi prin însușirile sale intelectulae, 

prin sinceritatea expunerii convingerilor sale având drept bază deschiderea sa și spre alți poeții din 

literatură universală: Lenau, Leopardi, Alfred deVigny. 

Cu cele trei studii ale sale, am putea spune că Panait Cerna se prefigurează mai degrabă ca 

teoretician decât critic, excedând entuziasmul său pentru a conceptualiza și filosofa. Eseul practicat 

de autor nu stă numai sub semnul cunoașterii, ci și sub semnul esteticului, în speță al literarului. El 

preia elemente atât dintr-unul, cât și dintr-altul, date fiind preocupările sale. Constatăm că Panait 

Cerna respectă rigorile pe care le impunea Tudor Vianu atunci când definea eseul ca „un articol de 

idei cu formă literară―, în eseu „se asociază cercetarea cu expresia literară― în 1938, în lucrarea ‖Ce 

s-a schimbat în literatura românească?‖. 

Conchidem lucrearea noastră cu ceea ce zicea George Călinescu despre Panait Cerna : numai 

o privire superficială asupra operei și biografiei sale ar putea genera calificarea de ‖mediocru‖ 

pentru a evidenția faptul că viziunea de ansamblu este posibil, în cazul său, să depășească opera în 

sine.              
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Poezia scrisă de poetul sud coreean Ko Un este expresia unei remarcabile sensibilități, 

intuiții și a unei prolifice imaginații evidențiate, așa cum afirmă Andrei Dodoș în notele biografice 

atașate volumului de poezii intitulat „Timp cu poeți morți‖, atât în arta de a valorifica limbajul cât și 

în vasta și complexa sa înțelegere a „istoriei și a vieții omenești‖ (5). 

Ko Un s-a născut în Coreea de Sud în 1933 și a dovedit o atracție spre poezie încă de la 

vârsta de 12 ani când a început să scrie versuri. În timpul războiului coreean început în anul 1950 a 

trecut printr-o puternică cădere nervoasă, urmată de câteva tentative de sinucidere. Încă înainte de 

sfârșitul războiului se retrage într-o mănăstire și devine călugăr budist (5). Practicarea meditației 

Seon, călătoriile sale prin țară, implicațiile sale în fondarea primului ziar budist din Coreea sunt 

dublate de intense preocupări literare, concretizate în publicări de „poezii, eseuri și romane‖ (5). 

În anul 1962, după o fructuoasă implicare budistă ca stareț al unor bine-cunoscute temple, 

din cauza publicării lucrării intitulată Manifest demisionar este obligat să părăsească comunitatea 

budistă (5). 

Experiențele sale de viață sunt trăite la limita suportabilității, fie izolat pe insula Jeju, unde 

se remarcă prin fondarea unei școli caritabile predând limba coreeană și arta dublate de scrierea 

unor semnificative „poeme simbolistice‖ (1963-1966), fie întors la Seul, unde între anii 1967-1973 

se dedică nihilismului și, în ciuda disperării și a alcoolismului, scrie numeroase opere literare 

extrem de semnificative sub aspectul tematicii și a formei de exprimare. 

Anul 1970 anunță alte schimbări resimțite la nivelul conștiinței sale civice, concretizate într-o 

intensă implicare socială și politică împotriva regimului militar și în favoarea drepturilor omului și a 

mișcării muncitorești. În anul 1974, după înființarea Asociației Scriitorilor pentru Exercitarea 

Libertății, Ko Un devine secretarul general al acestei asociații (6). 

În perioada 1974-1982 este persecutat politic, iar în 1980 este condamnat la 20 de ani de 

închisoare, din care execută doar doi ani și jumătate într-o celulă izolată, fiind eliberat în urma 

demersurilor mișcării internaționale de eliberare a sa. 

Căsătoria sa cu Lee Sang-Wha, care era profesoară de limba engleză și stabilirea lor în 

Anseong, în zona periferică a Seului, reprezintă momentul de cotitură în viața sa. Timp de 30 de ani 

Ko Un publică 110 cărți, dintre care se remarcă Muntele Paekdu în șapte volume și Maninbo (Zece 

mii de vieți), un „proiect monumental în treizeci de volume‖, considerat drept „poezie popular-

istorica‖ (7), împreună cu o autobiografie în cinci volume și numeroase cărți și eseuri. Toate aceste 

realizări și extrema sa prolificitate i-au făcut pe criticii literari să-l numească adeseori „Ko Unii‖ în 
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loc de Ko Un, asemănându-l cu un „vulcan activ‖ (7). Ko Un abordează cele mai variate forme 

poetice: „epigrame, lungi poeme discursive, epice și pastorale‖ (7), „elegii pentru strămoși sau 

nostalgia după lumea satului, ode vitale închinate munților Asiei‖ (13). 

Începând cu anul 2013, poetul este invitat de edilii orașului să se stabilească în Suwon. 

Urmează recunoașterea talentului său și alegerea sa ca președinte al asociației Scriitorilor pentru 

Literatură Națională, însoțite de numirea sa ca profesor universitar la Universitatea Națională din 

Seul, la Universitatea Kyong-gi și la Universitatea Dankook. De trei ori i s-a acordat titlul de Doctor 

Honoris Causa, și a primit mai multe invitații ca poet și profesor din partea numeroaselor 

universități din Coreea și ca cercetător la Institutul Yenching al Universității Harvard, la Berkeley, 

la universitatea din California. A fost numit membru onorific al Academiei Ambrosiana din Milano, 

Italia. Menționarea acestor detailate elemente biografice este importantă deoarece cei doi poli 

„budismul seon și angajarea politică‖ (10) i-au structurat și direcționat întreaga evoluție literară. 

Volumul de poezii intitulat „Timp cu poeți morți‖ ilustrează perfect complexitatea lui Ko Un, 

etichetat de Andrei Doboș ca „ambiguu, acauzal, consistent în mișcarea de evitare a scenariilor 

afective familiare, o poezie care îmbrățișează necunoscutul mai degrabă decât să capituleze unor 

teze cu final așteptat‖ (12). 

Titlul în sine sugerează ceea ce Doboș numea „un aer de familie‖ împărtășit cu alți poeți 

„importanți și activi de astăzi, prin folosirea oblică a unui anume tip de activism și a unor anumite 

orientări spirituale‖ (12), asemănătoare celor practicate de W.S. Merwin sau Jane Hirschfield. 

Pentru a interpreta poezia lui Ko Un din perspectiva „fenomenologiei imaginilor‖, metoda care în 

opinia lui Bachelard constă în constituirea imaginii ca „un exces de imaginație‖(162), și pentru a 

surprinde irealitatea imaginii, legată de o puternică realitate (162), poetul accentuează în poezia „O 

confesiune recentă‖, poziționată în prima parte a volumului, dialectica lui „mal/ speranța‖ în versuri 

extrem de zguduitoare în plan psihologic: 

          In ultimii treizeci de ani, 

          doar dunele de mal ale supraviețuirii noastre 

          zvârcolindu-se sub dictatură 

          trebuie să ne fi dat speranța și dragostea de viață! (17) 

De la începutul până la sfârșitul poeziei așteptăm trecerea de la impresiile psihologice la 

expresia poetică. Aceasta pare că se insinuează în ultimele versuri, unde sunt invocata marea și 

zgomotele imposibil de surprins din proximitaea ei. Dar poetul stă cu spatele spre mare și nici un 

peisaj n-a mai rămas de care să se agațe ‖din coardele zdrobitoare de coaste ale lui Serghei 

Rachmaninov.‖ 

Unde mari de tristețe vibrează în aceasta poezie unde sunt invocate „mormintele vremurilor 

apuse‖, tristețe ce atinge apogeul în interogația: „ce glorie mai poate exista / în proletara pustietate 

din sufletul meu?‖ Și totuși, fiind atât de profundă, tristețea se încarcă cu valențe noi în ultimul 

vers: „Sunt doar un totem stând drept, în vânt.‖ În accepția poetului, dintr-o notă de subsol, reiese 

ca „totemul înalt, sculptat în lemn‖ are rolul „de a  proteja comunitatea de spiritele malefice.‖ 

O astfel de imagine sugerează „pulsiuni psihologice‖ (Bachelard, 205) autentice. Prin simpla 

amintire simbolizată de sintagma „mormintele vremurilor apuse‖, în proximitatea mării, în 

meditație, poetul simte nevoia să reînnoiască în sine și în noi ‖rezonanțele contemplării‖ (205) 

rolului său de gardian al libertății de simțire și expresie. 

În a doua poezie din volum, intitulată simplu „Cântecul pădurii‖, poetul se simte „viu, cu 

pulsul bătând, norocos/ într-o pădure pustie, doar a mea.‖ Ko Un se evidențiază ca un „filosof al 

adjectivului‖ (207) și se lasă antrenat de dialectica „profundului și marelui‖ (207). Profunzimea se 

evidențiază încă din primul vers care stabilește repere temporale și psihologice. Aflăm că momentul 

intrării în pădurea „ce nu cunoaște niciun sacrilegiu‖ coincide cu despărțirea de un prieten grav 

bolnav de plămâni, retras într-un sat din apropiere, în luna noiembrie, moment când a renunțat la 

iluzii. 
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„Marele‖ este chiar pădurea care „freamătă acceptând totul, / chiar și visurile pline de șoapte 

ale micilor frunze / ce se transformă în muguri, peste câteva luni.‖ Încărcat fiind cu regrete, pădurea 

îi apare poetului fie „pustie‖, fie „cufundată în întuneric‖, cu ramuri golașe, și cu vântul care „s-a 

stârnit / - spre surpriza mea- / abia atunci când, altundeva, nesfârșitele adieri mureau.‖ 

Substantivul bachelardian „marele‖, poate fi înlocuit cu „imensitate‖, „imensitatea pădurii‖, 

care în strofele următoare devine „imensitatea intimă‖ (212). Bachelard comentează semnificația 

celor două sintagme printr-o serie de investigații poetice ale impresiilor legate în primul rând de 

spațiul geografic al pădurii. Intrarea, cufundarea în pădure este neliniștitoare deoarece poetul nu știe 

încotro merge, singurul reper fiind satul, lăsat în urmă, în care prietenul său a plecat probabil ca să 

se întremeze sau chiar ca să-și găsească liniștea ce precede tristul său sfârșit. 

Supervielle, citat de Bachelard, afirmă că „distanța mă antrenează de mișcătorul sau exil‖ 

(211). Oare despre ce distanța putem vorbi în această poezie? Probabil ni se sugerează distanțarea 

de prietenul său bolnav, de viața sa anterioară cufundării în imensitatea pădurii cu scopul de a-și 

descoperi „imensitatea interioară‖ (213). Poetul este sub impulsul dorinței de a atinge „pământul / 

ce nu spunea nici un cuvânt/ acoperit de frunzele ce cădeau din copaci / înainte de a purta un nume / 

una cate una, în tristețe.‖ (20) 

Ko Un creează în continuare variațiuni pe tema imensității pădurii, unde „cu fiecare pas 

făcut, tălpile îmi străluceau / de parcă flori minuscule se deschideau sub ele.‖ Atent la fiecare 

detaliu, poetul era conștient până și de ultima „adiere de vânt‖, afirmând cu tristețe însă „dar eu nu 

vedeam infinitele freamăte / din vârfurile golașe ale copacilor / ce presimțeau venirea altor adieri de 

mai târziu.‖ 

Devenit dintr-o dată conștient de firava sa făptură, poetul declară că presimte că va cădea „în 

disperare sau în extaz.‖ Disperarea este pusă în legătură cu „un prisos de erori‖ întâlnit în lume 

peste tot unde s-a deplasat. Eliberat cumva de acel „dincolo‖ al psihologiei moderne, Ko Un se 

reîntoarce la lumea pădurii și afirmă cu tărie că „aici sunt eliberat de lăcomia / de a găsi 

răspunsurile corecte / pe care le-am căutat în tot acest timp.‖ 

In mijlocul pădurii, poetul, asemenea lui Mandiargue, citat de același Bachelard, simte cum 

pădurea, cu misterul spațiului său prelungit la nesfârșit dincolo de vălul trunchiurilor și al frunzelor, 

spațiu ascuns pentru ochi, dar transparent acțiunii, este un veritabil „transcendent psihologic.‖(213) 

Noțiunea de „transcendent psihologic‖ este bine susținută de versul ‖Sanctuar al inimilor pure este 

pădurea pustie.‖ Poetul își onorează misiunea sa artistică descriind pădurea ca fiind pustie, deoarece 

„a dat tot ce avea: /nu i-a mai rămas nimic decât / memoria generațiilor de sălbăticiuni / renăscute în 

alte sălbăticiuni.‖ Și totuși, în această „pădure pustie‖ el ascultă ‖freamătul aripilor păsărilor/ 

întoarse la ceas târziu‖, ca și cum întreaga pădure vibrează de simfonia freamătului lor etern. 

Cu siguranță, pădurea lui Ko Un „ sacră prin tradiția naturii sale‖ (Bachelard, 214), nu este totuși 

departe de istoria oamenilor, de istoria zbuciumată a poetului care ezită să se cufunde în inima 

pădurii contemplând ideea că „Poate noaptea își dorea un timp al adevărului / după ce s-au retras 

toate minciunile zilei.‖ 

Și pentru că pădurea este „o stare a sufletului‖ (Bachelard, 215), freamătul aripilor păsărilor 

este înlocuit de „un cântec venind ... de undeva, / dar nu era prietenul de care m-am despărțit.‖ 

Poetul se întreabă în continuare: „Cine să fi fost dacă nu eu? / Nu știam...nu știam.../Stând drept, 

întregul meu trup asculta, / poate cântecul meu din viața viitoare.‖ 

Orgoliul poetului de a auzi în pădurea „pustie freamătul aripilor frânte‖ și un cântec venind 

de undeva din interior este ceea ce Bachelard numea „nucleul conștiinței pentru ființa 

contemplatoare.‖ (218) 

Sufletul sau de poet îl avertizează în șoaptă să nu se ducă, să nu se îndepărteze, în timp ce 

conștiința evaluând valorile contemplației sale poetice îl face să își spună, ispitindu-se pe sine 

însăși: „în iluzii sunt binecuvântări: / iubește-le și mergi mai departe.ŗ 

Celelalte poezii analizate de noi vor avea ca obiectiv identificarea semnificației  acelui item 

„mai departe‖. Interpretarea noastră în ceea ce privește poezia „Cântecul toamnei‖ se înscrie pe 
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aceeași linie a „fenomenologiei imaginilor‖ (Bachelard, 162), conform căreia imaginea se constituie 

ca „un exces al imaginației‘ (162), pentru a surprinde irealitatea imaginii, legată de o puternică 

realitate. Este vorba de irealitatea imaginii toamnei către emana din însăși puternica ei realitate 

încărcată cu conotații psihologice devastatoare. 

Primul vers ‖Cine va face funeralii pentru frunzele ce cad?‖ ne trimite din nou spre 

Bachelard pentru a găsi o cheie adecvată de interpretare. Să fie oare vorba doar de „marile valori de 

non-ființă‖ (207) în acest vers? Cu siguranță a situa valorile de non-ființă nu este un procedeu lesne 

de urmat pentru interpretul de poezie, cu excepția situației în care poetul analizat valorifică pe 

deplin „ontologia inaudibilului‖ pe care o leagă de aceea a audibilului în imagini realizate prin 

personificări de o profunzime greu de egalat. 

„Ontologia inaudibilului‖ legată în mod logic de frunzele firave, care o dată cu venirea 

toamnei se lasă purtate de vânt, este în mod paradoxal pusă în legătură cu „ontologia audibilului‖ de 

însăși afirmația poetului: „Ar trebui să existe paradoxuri. /Nu avem nevoie de familie sau națiune. 

/Scrâșnind, frunzele cad, se lasă purtate de vânt/ și nu au nici o dorință.‖ 

Poetul ne invită în continuare să-l urmăm „spre locul / de unde se aud aplauzele‖ și de unde 

însă, într-o clipită, face cale întoarsă. „Cine e el?‖ se întreabă poetul, el care a stârnit „aplauzele‖, și 

a cărui vanitate creste „chiar și în vise, cu sălbăticie‖ și „în ea a fost îngropat‖, lăsând totul „pustiu, 

chiar și în vise.‖ 

Poezia se transformă într-o „meditație filosofică a valorilor estetizante ale naturii umane‖ 

(Bachelard, 216) capabilă să proiecteze imagini și gânduri asupra realității pentru ca acestea să se 

întoarcă îmbogățite în intimitatea ființei poetului. Urmărind linia interpretativă propusă de 

Bachelard și anume cea în care filosoful și fenomenologul se iau la întrecere pentru a vedea care 

este în stare să sporească „sarcina de imagine‖ (254), ne vom ralia celui din urmă. 

Fenomenologul, în accepția lui Bachelard, „încearcă să repete pentru sine creația, să 

continue, dacă se poate, exagerarea‖ prin asociații, în cazul lui Ko Un, prin metafore, menite să ne 

introducă în „sublimare pură‖ (254). Dacă am considera imaginile din următoarele versuri 

„simptomatice‖ (254) ar trebui să căutam să le găsim cauze și rațiunea de a exista. Dar aceasta ne-ar 

plasa în proximitatea psihologului. 

Înconjurat de nenumărate degete arătând spre el, 

fără nici o explicație hărțuit de autoritățile arhaice, 

ajunge într-un sat la o colibă. 

Și-a scos săgețile, dar durerea i-a rămas, sporadic, pe trup. 

După strânsul recoltei, pustii și insomniace au rămas câmpurile, 

dar în pădurea din îndepărtare frunzele predestinate să cadă 

își așteaptă vântul. 

Solitudinea strălucește orbitor. 

O toamnă e un prieten mort, 

Dar el, cine e el? 

El e toamna.(28) 

          Să revenim, deci, și să încercăm să descifrăm asociațiile voite realizate de poet. Pentru a afla 

daca imaginile aparțin lumii reale sau există doar în imaginația poetului vom identifică ceea ce Soja 

numea „spațiul obiectelor‖: „sat‖, „coliba‖, „săgeți‖, „trup‖, „câmpuri‖, „pădure‖, „frunze‖. Așa 

numiții „agenți‖ care au menirea să intervină și să afecteze intimitatea lucrurilor prezente în poezie 

sunt: „autoritățile arhaice‖ și „vântul‖. Efectul este unul demolator și este redat prin substantivele 

„durere‖ și „solitudine‖, și prin adjectivele „pustii‖ și „insomniace‖. 

Dacă „singularizăm‖ (254) această imagine generală prin încercarea de a afla cine este acel „ 

elŗ, parte dintr-un circuit natural firesc, de altfel, trebuie să ne mișcăm dintr-un spațiu vag, ilustrat 

de structuri participiale: „înconjurat de nenumărate degete‖ sau ‖hărțuit de autoritățile arhaice‖, spre 

un spațiu cu valențe intime. Este vorba de spațiul pădurii unde frunzele „predestinate să cadă/ își 

așteaptă vântul‖. Cum poate oare „solitudinea‖ să strălucească? Ea poate să strălucească într-o 
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singură situație, când imaginea din exterior a naturii afectate de vicisitudini capătă valențele unei 

„intimități vechi pierdută în umbra memoriei‖ (257), redată poetic prin sintagma „autorități 

arhaice‖. 

Ante-penultimul vers evidențiază „osmoza dintre spațiul intim și spațiul nederminat‖ (257): 

„O toamnă este un prieten mort‖. Poate oare versul: „Dar el, el cine e?ŗ să sugereze un spațiu 

indiferent sub aspect afectiv? În nici un caz. Răspunsul: „El e toamna‖ sugerează, în opinia noastră, 

caracterul său de intimitate cu poetul, care, într-o anumită măsură, este dependent de datele din 

lumea exterioară. Abordarea propusă arată cum spațiul obiectelor fuzionează cu spațiul gândului 

prin intermediul celui de al treilea spațiu numit de Soja cel al experienței, în cadrul nostru, al 

originalei experiențe estetice aparținând lui Ko Un. 

În poezia intitulată „Timp cu poeți morți‖, interpretată din perspectiva „fenomenologiei 

imaginilor‖, metodă ce constă în constituirea imaginii ca un „exces de imaginație‖(162), pentru a 

surprinde irealitatea imaginii, legată de o puternică realitate, poetul Ko Un accentuează dialectica 

viață/moarte. Viața ca devenire organică dar și spirituală este sugerată de versurile:     

          Suntem pe un fragment de univers, 

           un loc ce a fost cândva o imensă sălbăticie,  

           altădată- un pântec. 

           Acum, fiecare dintre noi 

           nu e un simplu poet în viață. 

           Aici suntem îndepărtate tărâmuri necunoscute 

           Plăsmuite din altceva, nu din poeți în viață.(31)   

           Axele temporale și spațiale se constituie din structurile adverbiale: „cândva/acum‖, bine 

determinate și respectiv, un „aici‖ bine conservat și un „acolo‖ doar sugerat ca fiind un loc al unei 

imense sălbăticii. Substanța versurilor citate derivă din structurile negative „ fiecare din noi / nu e 

doar un simplu poet în viață‖,  iar oamenii cu veleități spirituale  sunt „tărâmuri necunoscute 

/plăsmuite din altceva, nu din poeți în viață.‖ 

Prezența lui „nu‖ din sintagma „nu din poeți în viață‖ schimbă totul. Se sugerează că viața 

nu e numai un timp sau un spațiu ce se desfășoară doar sub ochii noștri. Ea conține ecoul unei 

chemări intime la solidaritate cu „poeții morți‖ din titlul poeziei. 

Strofa a doua se concentrează pe ideea continuității în plan spiritual al acelui Ethos 

aristotelic care desemnează eul poetic activ, sau, mai exact, a continuității valorilor estetice, morale, 

sociale, politice promovate în poezie de așa-zișii „poeți morți‖, cărora li se conferă exemplara 

putere de „expansiune a lucrurilor infinite‖ (Bachelard, 230). 

          Sufletele poeților morți pătrund în trupurile noastre 

          și aici își fac cuib, pliindu-și aripile istovite. 

          Povara corpului e grea... 

          Eu sunt mai mult decât eu însumi, 

          Tu ești mai mult decât tu însuți. 

          Cântăm în dialectul universului,  

          cântăm în noua limba maternă a poeților morți. 

          Singuri am început și împreună vom fi mereu. (31) 

         Strofa a treia ne propune o meditație care poartă semnele vieții anexate experienței morții. 

          El a murit atunci când valurile imense 

          ce s-au ridicat și scufundat în vortexuri 

          s-au liniștit în dimineața următoare. 

          El  a murit atunci când, 

          După ce le-a trecut frica, 

          Pescărușii ieșiți din ascunzători 

          s-au înălțat fără să mai tremure 

          desenând cercuri perfecte în văzduh. 
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          Și cineva a spus în șoaptă: a fost poet. (31) 

Printr-o interesantă aderare la dialectica limitatelor zbateri ale valurilor și pescărușilor 

versus nelimitata liniște a morții, poetul contempla, prin structura gramaticala „a fost poetŗ, cum 

măsura pentru „a fi‖ este desfăcută de legăturile obișnuite ale timpului și spațiului (Bachelard, 233). 

Strateg al dialecticii cu multiple fațete expresive, Ko Un valorifică opozițiile „lung/scurt‖, și „viață/ 

moarte‖ în următoarele versuri: 

Câteodată, o zi este la fel de lungă 

ca intestinele înaintând lent. 

Altădată, e la fel de scurtă 

Ca aripile unui pescăruș ce abia a venit pe lume. 

Și asta pentru că 

viața ce a mai rămas pentru poetul mort 

și-a găsit loc în viețile noastre, ale fiecăruia 

născute din mitul oului primordial. (32) 

Prin menționarea „oului primordial‖, termen budist menit sa ilustreze „una din cele patru 

forme de a veni pe lume‖, așa cum se precizează într-o valoroasă notă de subsol, poetul părăsește 

spațiul obiectual și creează un spațiu spiritual înnoitor prin fuzionarea concretului cu spiritualul pur 

și atât de înalt din punct de vedere calitativ. 

O aparentă dramă a „imaginației materiale‖ (Bachelard, 234) este invocată în mod simbolic în 

versurile: 

În vremuri foarte îndepărtate, un continent s-a izbit 

de marea sclipitoare ce exista atunci: 

așa s-a născut Himalaya. 

Pescărușii și-au pierdut marea și au țipat disperați, 

dar au continuat sa trăiască 

prin a doua generație, a douăsprezecea, prin generația cu numărul 1302. 

Fiecare generație a urmat altei și altei generații. 

În cele din urmă, plânsurile lor s-au transformat 

în cântece, în poeme. (32) 

Ko Un a recurs la sugerarea schimbării spațiului concret pentru a explica mitul nașterii 

muntelui Himalaya. Ceea ce urmează, prin invocarea pescărușilor care au continuat să trăiască prin 

generațiile care au urmat, nu o putem considera doar o simplă „sinceritate de închipuire‖ (234). 

Abia ieșit dintr-o generație, pescărușul este sortit să intre în alta, deoarece, conform filosofiei 

budiste, totul este circuit, întoarcere, metamorfozare, sublimare. Plânsul lor, transfigurat artistic, se 

transformă „în cântece, în poeme‖. 

Ne poziționăm pe aceeași interpretare de factură budistă și în ceea ce privesc următoarele versuri:  

Fiecare din noi e un poet în viață, 

dar fiecare dintre noi 

nu este doar un poet în viață. 

În lumea de aici și în lumea ce dincolo 

trebuie să fim trei, șapte, unsprezece poeți.... 

Suntem senzualitatea timpului 

în care venim și spre care plecăm, 

timpul când comemorăm pe cineva 

e și timpul în care cineva ne va comemora 

pe fiecare din noi. 

Întâlnirea noastră de aici s-a născut 

din nenumăratele despărțiri și treceri în neființă 

pe care le-am lăsat în urma noastră, 

altundeva.(32) 
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În ultima parte a poeziei asistăm la o deschidere a ființei poetului și la metamorfozarea sa 

poetică într-o „ființă -aici‖, menită să sugereze plasarea ființei intime într-un „loc exteriorizat‖ 

(241), în apropierea unui lac, cu un nufăr alb ce plutește pe luciul apei. 

Poetul se rupe de orice „experiențe schematizate‖ (240) în ultimele versuri ale poemului: 

           Nefericit este poetul care n-a scris niciodată  

           o elegie pentru cineva. 

           E rațiunea pentru care ar trebui să scriem o nouă elegie, 

           câteodată. 

           Elegia e un alt nume al cântecului de dragoste. 

           E floare. 

           Ah! Câtă nevoie avem de tristețe! 

           Lacul își amintește 

           de străvechea mare din adâncul său.(33) 

Dialectica lui „înăuntru / în afară‖ (243)  se diversifică din nou în aceste versuri. Mai mult 

decât atât, se caută o fuziune pentru ca ele să fie în unitatea lor organică, sugerată de poet prin 

procesul devenirii din mare în lac. 

Poezia „Linia de armistițiu‖ se situează într-un alt registru, mai dur și mai realist. 

Soarele apune și azi. 

Cu gurile închise, 

versanții și văile își deschid largi inimile. 

De-a lungul celor 155 de mile 

ale liniei de armistițiu, apune soarele și azi. 

Aparent, pentru Ko Un totul se reduce în această poezie la „setea de concret‖ (Noica, 188) 

exprimată prin structura substantivală extinsă „de-a lungul celor 155 de mile ale liniei de 

armistițiu.‖ În acest decor sumbru identificăm o primă treaptă a concretului care este natura cu 

versanți și văi și cu soarele care „apune și azi.‖ 

În cea de-a doua strofă, concretul în natură se regăsește în imaginea izvoarelor râului Imjin, 

a podișului Baekma, a muntelui Daesung, și varfului Hyango. Dar aceste elemente concrete 

relaționează cu omul istoriei fiind trăite intens în timpul războiului inter-coreean, când linia de 

armistițiu a fost stabilită în urma unui acord între Coreea de Nord, China, pe de-o parte, și forțele 

militare aflate sub comanda Națiunilor Unite, pe de altă parte, așa cum rezultă din nota de subsol 

atașată acestui text poetic. În Ko Un, omul istoriei și cel al sensibilității excesive, își dau mâna în 

descrierea unei experiențe singulare care nu face decât să probeze faptul că destinul său este 

exemplar tocmai prin nevoia de a transmite generațiilor viitoare un mesaj puternic denunțător a unor 

realități sumbre și inumane. 

          Cât de mult aș vrea să pot striga 

          Ca un mut, ca un mut..... 

          Dar ce cuvinte ar putea rămâne  

          în izvoarele râului Imjin 

          acoperite de pânza de gheață? 

          Și ce ar mai fi putut rămâne  

          pe podișul Baekma, pe muntele Daesung 

          în caschetele ruginite de sub vârful Hyangno? 

          Cei cinzeci de ani ai liniei de armistițiu 

          Au trecut ca vântul. 

          La mijlocul atât de strâmt al pământului nostru 

          sunt ani ce au zburat pe aripi de pasăre, 

          bătând mai repede decât o dragoste în agonie. 

          Au fost zile cu furtuni de zăpadă. 

          în după-amiezile cufundate în ură, 
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          fără să le pese cine ar face primul pas, 

          ar fi trebuit să-și lase jos armele 

          îndreptate unele împotriva altora. 

          Ar fi trebuit să le îngroape în fulgi groși de nea,  

         ar fi trebuit să le îngroape pe toate aici 

         în cântecul de o zi întreagă al cucilor. (45) 

Dacă prima „treaptă a concretului‖ (Noica, 188) se identifică cu natura, cea de-a doua treaptă este 

istoria cu ororile ei redată în mod concret prin reiterarea sintagmei „cei cincizeci de ani de 

armistițiu‖, pământul nostru, „armele îndreptate unii împotriva altora‖. Setea de concretul istoric se 

împletește cu setea de cultură. Aceasta se evidențiază prin expresiile poetice menite nu să 

distorsioneze ci să accentueze tristețea iremediabilă a poetului. Structurile poetice: „aripi de pasăre 

bătând mai repede decât o dragoste în agonie‖, ororile, ura și armele care „ar fi trebuit îngropate în 

cântecul de o zi întreagă al cucilor‖ trădează nevoia eruditului de a transfigura istoria pentru a putea 

fi mai ușor accesată. 

In toți acești ani, 

fiecare cuvânt a fost minciuna. 

In toți acești ani 

doar sufletele rătăcite ale celor căzuți 

au spus adevărul. 

Cincizeci de ani au trecut de la divizare. 

De-a lungul celor 155 de mile de sârmă ghimpată, 

soarele apune și azi. 

Și de ar fi cândva să vin aici din nou 

de ce mai cânt acum vomitând sânge? 

Să nu mă judecați pentru al meu cântec! 

în tăcere soarele apune și azi, 

iar întunericul se lasă 

în absența așteptării noastre. (46) 

Din aceste ultime strofe se ivește încă o „treaptă a concretului‖ (Noica, 188), și anume 

natura umană devastată de ororile războiului: „vomitând sânge‖, scufundată în „minciună‖, 

„sufletele rătăcite ale celor căzuți‖, singurele care „au spus adevărul.‖ Peste toate aceste imagini 

triste se lasă întunericul „în absenta așteptării noastre‖, constatare care demonstrează înscrierea 

concretului istoric în om, în conștiința sa. Verbul „apune‖ din versul „în tăcere soarele apune și azi‖ 

sugerează faptul că ultimele licăriri ale luminii sunt încărcate de duioșie deoarece o țară a fost 

împărțită în două și doar emanațiile conștiinței înmulțite prin virtuți poetice mai pot ține treze 

„așteptările‖ oamenilor din acea zonă și mai pot să le trezească voința de a milita pentru perspective 

cu totul noi. 

Pentru a concluziona abordarea noastră apreciem că lejeritatea cu care Ku On abordează 

cele mai diverse registre, dansând în cultura timpului în tempouri când suave când grave, face 

dovada că generalul este strict legat de individual, și astfel, așa cum afirmă Noica, „setea de concret 

înseamnă setea de ființă‖(199), de ființa umană cu tot ce are ea mai profund și mai înăltățor.  
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Abstract:Involvement of prayer in the physician-patient versus patient-physician relationship is a new 

approach of the way that is necessary to maintain a viable balance between body and soul, starting from the 

mysterious power of words. 
Included in the communication and relationship between physician-patient versus patient-physician prayer, 

whether accepted or not, often shows that trust as well as security of success, which the two actors need, 

complementing each other. 

Starting from a simple thought and all the way to the complex Christian behavior, prayers intensify feelings, 
attitudes and behaviors. Being present at the patient's level, at the physician`s and also as a binder among 

these two, prayer becomes in some situations the bridge between:  what I do, what I say, what I think and 

what I can succeed. 
What does prayer do? It reassures and gives hope as well as security both to the doctor and to the patients 

who are finding themselves in a welcome and blest word communion, which unites them at a certain moment 

and leads them to fulfil together an "earthly and spiritual" work. 

 
Keywords: prayer, physician, patient, relationship, acceptance. 

 

 

Din punct de vedere al identităţii sale,relatia ,DEX(2009),reprezintă acea 

legătură,conexiune,raport intre lucruri,fapte,idei,procese sau intre insusirile 

acestora.Totodata,relaţiile se percep ca legatură intre două sau mai multe persoane,ca speţă a 

cazului nostru fiind cea între medic-pacient versus,pecient-medic. 

Relaţia dintre parteneri,Puteanu Şt.(200) se dezvoltă şi in registrul afectiv-emotional,aceasta 

putând fi: 

 pozitivă (acceptare,aprobare,simpatie,prietenie, supunere,admiraţie); 

 neutră (indiferenţă); 

 negativă (respingere,dezaprobare,discomfort ,dominanţă,duşmănie,dispreţ); 

Remarcându-se şi faptul că natura relaţiei,adică,atitudinea şi sentimentele semnalate prin 

limbajul paraverbal şi cel al trupului,este ceea ce se răsfrânge asupra cuvintelor şi le conferă 

adevăratul logic şi relativ neutru al conţinutului mesajelor. 

Deoarece vorbim de comunicare şi relaţionare ,structura celor 5 W se identifică prin; Paşca 

M.D.(2012) 

1. cine?(Who?) =cu cine relaţionezi; 

2. ce?(what?)= ce se intâmpla in cazut relaţionării; 

3. unde?(where?)=unde(ca locație)are loc stabilirea relaţiei şi relaţionarea pe baza comunicării; 

4. când?(when?)=când (ca timp)pot să dezvolte o relaţie şi apoi s-o transforme într-o 

relaţionare pe principii de cooperare şi longevitate; 

5. de ce ?(Why?)= de ce e necesară relaţia bazata pe o comunicare 

corectă,coerentă,stabilă,consecventă,mesajul fiind sau nu motivul relatării viitoare? 

Şi putem adăuga,ca al şaselea: 

6. cum?=cum (in ce mod/reușeste relația să asigure comunicarea si comuniunea intre 

oameni,determinând la un moment dat,relaționarea sub varii aspecte dintre ei. 
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În acest context,mesajul relational e necesar a ajunge corect,perceptibil și eficient,de la 

emiţător(E) la receptor(R), astfel încât rezultanta să fie cea dorită.Astfel medicul şi pacientul versus 

pacintul si medicul e necesar a se afla/găsi într-o relație de comuniune,făcând față 

impreună,situației-problemă aparută/ivită la un moment dat. 

Pentru că există o relație biunivocă intre trup si suflet,apare iminentă situația în care se 

manifestă credința, Larousse(1995) puterea ei variind de la individ individ,iar la aceeași persoană 

variază,de la un moment la altul al existenței sale.Nu raționamentul este acela care predomină în 

credință, ci tocmai faptul ca ea ascultă de alte condiții iraționale și afective,o face să reziste cu 

fermitate realului.Credința indeplinește o funcție utilă,de fapt omul apelează la ea pentru a face față 

unor situații problematice. 

De aceea,pentru lumea teologică(DEX-2002) avand aceeași origine –latinescul- 

credenția,reprezintă:cult,religie,convingere despre existența lui Dumnezeu, mărturisire a acestei 

convingeri prin respectarea prescripțiilor bisericești:cucernicie,cuvioșenie,evlavie, 

pietate,pioșenie,piozitate,religiozitate,smerenie,devoțiune,blagocestie,blagocestiune,hristoiție,râvnă,

răvnire. 

În cazul pacientului/bolnavului,credința,identificată de cele mai multe ori cu exprimarea sa 

directă-rugăciunea- face ca aceasta să se regasească sau nu în relația celor doi oratori. 

Nevoia rugăciunii pornește de cele mai multe ori,de la simple apelative pe care medicul: 

 le poate lua in considerare sau nu; 

 le ignoră; 

 se delimitează de ele; 

 se implică; 

sau/și le găsește potrivite in a crea legătura necesară,având forma: 

 te rog/vă rog; 

 nu mă lăsa/nu mă lăsați; 

 salvați-mă; 

 am incredere in dumneavoastră; 

 am speranța că mă voi face bine; 

 vreau sa trăiesc; 

 fie-vă milă; 

până la cele mai complexe ca mod de exprimare. 

 Astfel,Sfântul Ioan Gură de Aur(după Pașca M.D.,Tia T.-2015) amintește faptul că 

―Rugăciunea este slujbă adusă lui Dumneziu și deci,sărbătoare pentru că se face în 

inimă.Rugaciunea este fundament al sufletului, pentru că în ea este Hristos,ipostașul firii omenești‖. 

De fapt , rugăciunea, Lanchet J.(2001) este legătura care unește făpturile de Creatorul 

lor.Prin rugăciune,omul intră in legătură personală cu Dumnezeu,care este mai aproape de om decât 

insăși inima sa. 

Totodată,rugăciunea Manzat I.(1997) ―este metoda cea mai eficientă de vindecare a bolilor 

sufletului,căci,mare este harul care coboară în sufletul celui ce se roagă‖,ea,este o speranță care 

ajunge la comuniune cu iubirea și credința. 

De asemenea,prin rugăciune,Dumnezeu este viu,iar credința ni-L aduce mai 

aproape,Dumitru Stăniloae(1992) remarcă faptul că:‖Rugaciunile sunt nervii sufletului,căci precum 

trupul e susținut laolaltă prin nervi și prin ei se mișcă în chip unitar,persistă și își menține tăria,iar 

dacă îi taie cineva pe aceștia,desface toată armonia trupului,tot așa și sufletele se arminizează și se 

susțin laolaltă prin rugăciune și prin ele străbat drumul evlaviei.Deci,dacă te lipsești de rugăciune 

faci ca și cum ai scoate peștele din apă.Precum apa e viața peștelui,așa îți este ție, 

rugăciunea.Precum acela trăiește prin apă,așa și noi putem să ne inalțăm la ceruri și să ajungem 

aproape de Dumnezeu prin rugaciune.‖ 
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Ea mai apare și sub forma rugăciunii bolnaului, Chirilă P.(2009),pentru propria vindecare,ca 

fiind cea mai de preț,putând fi spontană sau inspirată din versetele bilblice,atât pentru bolnavii 

credincioși cât și pentru cei ce doar aunci îl descoperă pe Dumnezeu. 

 

Astfel, din  Psalmul40,4: 

- Doamne,ajută-mă! 

- Doamne,fie-ți milă de mine! 

- Doamne, vindecă-mă! 

- Domane,vindecă sufletul meu că am greșit Ție! 

cît și,Ieremia,17,14: 

- Vindecă-mă,Doamne și voi fi vindecat,mântuiește-mă și voi fi mântiut,căci tu ești lauda 

mea! 

- Vindecă-mă Doamne,că s-au tulburat oasele mele! 

Același autor,Chirilă P.(2009),remarcă și faptul că,la metoda rugaciunii vorbim despre: 

a) rugăciunea bisericii prin pomenirea bolnavilor pe numele lor la Sfanta Liturghie; 

b) rugăciuni particulare; 

c) rugăciunea doctorului făcută dimineata, înainte de a merge la bolnavir 

Potrivit celor amintite anterior,rugăciunile personale/particulare ale 

pacientului/bolnavului,au fost fost subliniate,ele pornind de la un simplu ―Doamne‖ și ajungând la 

până la : 

 

a) Rugăciunea la caz de boală 

 

          ―Doamne,Iisuse Hristoase,Dumnezeul nostru,primește smerita mea rugăciune pentru iertarea 

păcatelor mele și ca un îndurat,cu dreapta Ta cea autoputernică, stinge-mi focul ce m-a 

cuprins,încetează-mi boala și, cu milostivirea Ta,ridică-mă din patul durerii,întrun slava numelui 

Tău,că Tu ești doctoral sufletelor și al trupurilor noastre,Hristoase Dumnezeule,și Ție slavă 

înălțăm:Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,acum și pururea și în vecii vecilor.Amin.‖ 

 

b)  Tatăl nostru 

 

        ―Tatăl nostru care ești în ceruri sfințească-se numele Tău,precum în cer,așa și pe 

pământ.Pâinea noastră cea de toate zilele dăne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre 

precum și noi iertăm  greșiților noștri.Și  nu ne duce pe noi în ispită,ci ne izbăvește de cel rău. 

          Că a Ta este Împărăția,puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.acum și 

pururea și în vecii vecilor,Amin. 

           Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.‖ 

 

c) Simbolul Credinței-Crezul 

 

           ―Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor 

celor văzute și nevăzute. 

Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Carele din Tatăl S-a născut mai 

înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu 

făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Carele toate s-au făcut. 

Carele pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la 

Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, și S-a făcut om. 

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a patimit și S-a ingropat. 

Și a înviat a treia zi, după Scripturi. 

Și S-a suit la ceruri și sade de-a dreapta Tatălui. 
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Și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a Cărui Impărație nu va avea sfârșit.  

Și intru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Carele de la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu 

Tatăl si cu Fiul este închinat și slăvit, Carele a grăit prin Prooroci. 

Întru una, Sfânta, sobornicească și apostolească Biserică. 

Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor. 

Aștept învierea morților. 

Și viața veacului ce va să vie. Amin!‖ 

 

d) Rugăciune 

 

        ―O! Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ești mai presus decât heruvinii și 

mai cinstită decât serafimii, Fecioară de Dumnezeu aleasă, bucuria tuturor celor necajiți; dă-ne 

mângaiere și nouă celor ce suntem în necazuri că afară de tine altă scăpare și ajutor nu avem. Tu 

singură esti mijlocitoarea bucuriei noastre și ca Maica lui Dumnezeu și Maica milostivirii, stând 

înaintea prestolului Preasfintei Treimi, poți să ne ajuți nouă. Că nimeni din cei ce se roagă ție cu 

credină nu este rușinat. 

         Auzi-ne și acum în ziua necazului nostru pe noi cei ce cșdem înaintea icoanei tale și cu lacrimi 

ne rugăm ție. Alungă de la noi toate necazurile și nevoile ce vin asupra noastră, întru aceasta 

vremelnica viată și prin atotputernica ta mijlocire nu ne lipsi pe noi nici de veșnica și nesfârsita 

bucurie întru împărăția Fiului Tău și Dumnezeului nostru. Amin. 

          Împărateasa mea cea preabună, nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, prietena sărmanilor, 

folositoarea celor neputincioși și ocrotirea celor necăjiti; vezi nevoia și necazul meu. Ajută-mă că 

sunt neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Știi nevoia mea, usurează-mă de ea precum voiești 

căci nu am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă bună mângâiere decât 

numai pe tine, o, Maică a lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.‖ 

 

e) Născătoare de Dumnezeu 

 

 “Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te! Ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul 

este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut 

pre Mântuitorul sufletelor noastre. 

Preasfântă Marie,Maica lui Dumnezeu,roagă-te pentru noi, păcătoșii,acum și-n ceasul morții 

noastre.Amin 

Nădejdea noastră este Tatăl,scăparea nostră este Fiul,acoperământul nostru Duhul 

Sfânt,Treime Sfântă,mărire Ție.Amin‖ 

 

Mai aparte , acceptată sau nu, și găsită ca o formă a unei anumite conduit,aparte și această 

rugăciune a doctorului chiar dacă este rostită  cu glas tare sau in gând ,poate există,ceea ce nu 

trebuie să tulbure, neliniștească sau incite pe nimeni, dreptul liber de exprimare, aparținându-ne.   

În acest context,opinia lui Levy D.(2014) surprinde dar și justifică:‖Rugăciunea este pentru 

pacient,nu pentru medic.Desigur,medicul și personalul medical sunt binecuvântați și ei prin ea,dar 

rugăciunea este pentru pacient.În rugaciune,ca în chirurgie,ai ocazia să face lucruri mari,dar este 

posibil să faci și rău. Nu există o ―rețetă‖pentru rugăciune, cu excepția poate a deschiderii față de 

situațiile în care rugăciunea va fi primită ca o binecuvântare.Impunerea propriei noastre credințe 

asupra altora nu este recomandată în niciun context. Astfel,consider că rugăciunea este una din 

formele cele mai înalte de bunătate pe care o pot arăta unei personae.‖ 

Interesantă apare această abprdare deoarece ea exemplifică modalitatea prin care apare ca 

implicate rugăciunea in relația medic-pacient,întorcandu-ne din nou la aceeasi 5W: 

- când mă rog?(timpul) 

- unde mă rog?(spațiul) 
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- cât mă rog?(durata) 

- cum mă rog?(modalitatea) 

- de ce mă rog?(motivația) 

în așa fel încât-temporalitatea și spațialitatea să nu modifice scopul rugaciunii,a lucrării sale 

duhovnicești,ea ajutând sau/și fiind prezentă, știută sau neștiută în pașii spre vindecarea atât a 

trupului cât și a sufletului și de aceea e nevoie a ține cont de ea, în contextualitatea data, fiind 

benefică prin tainicele sale cuvinte  binecuvantate. 

Și-atunci, precum vindecarea, Guilmartin N.(2010),‖rugăciunea este ca o grădină: semințele 

pe care le plantezi cresc sub pământ.  Nu veți vedea nimic o vreme,decât  după ce pământul si 

semințele au primit îndeajuns din ceea ce le  trebuie : soare,ploaie,timp,hrană și îndepărtarea 

buruienilor,apoi va începe să se ridice din nou‖. 
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LANGUAGE AND STYLE IN THE  WRITTEN PRESS FROM ARAD, ROMANIA 
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Abstract:An aphorism of the polish writter Stanislaw Jerzy Lec (1909-1966) tells us that all things have been 

said now and we still have to meditate on them. About language cultivation you couldn't say everything was 

said. The live language of the press, the stylistic expressiveness of the texts  give us counless topics of 
analysis. 30 years after the revolution of 1989 the written press in Arad is in a continuous transformation of 

form and content. Touched by the market economy and lack of serious investment, newspapers have to 

restructure their staff and style. Right after 1989, the text was the first to sell the gazette. Today, the press 
kiosks are almost gone and in the newspaper page the image bite from a text that has become increasingly 

inconsistent. Established press genres, such as the report, the survey, the review, the chronicle of the book ( 

film or concert), even the interview as a stand-alone genre, no longer exist or appear sporadically.  

At this time, the city of Arad knows only two local newspapers in the classical printed formula, „Jurnal 
Arădeanŗ and „Glasul Araduluiŗ.

  
The paper presents several media trands in written press from Arad.  

I am convinced that if we want to find an answer to the question of how Romanian language looks today, a 

glance at Romanian media offers countless analysis and reflections.  
 

Keywords:information, entertainment, news, written press.  

 

 

 „Infotainment” – adică Information + entertainment 

 

„Ziarul nu mai e o colecţie de idei, ci mai degrabă o adunătură de ştiri. Aşa vrea publicul, cititorul, 

şi încă nu s-au înţeles vorbele lui Enzo Ferrari, care, la bătrâneţe şi la înţelepciune, a avut curajul 

să spună chiar aşa: «Clientul nu are întotdeauna dreptate» (Andrei Crăciun, artic.„Boala lui 

Poppyŗ, Adevărul, 30 septembrie 2011) 

 

În paginile celor două publicaţii arădene analizate, se observă preferinţa pentru articole tip ştire. 

Lipsa genurilor mai complexe este suplinită de opinia semnatarilor. Nu într-un articol separat, de 

comentariu, editorial, ci chiar în interiorul ştirii. Informaţia e infuzată de subiect ivitatea 

jurnalistului, care vrea să scrie mai mult de o simplă informare despre ce s-a întâmplat, unde, când, 

cum, eventual de ce a fost posibil evenimentul.  

Jurnaliştii îşi stăpânesc cu greu puseurile de subiectivitate în articolele informative. Ştirile sunt 

înţesate de pornirile semnatarului, de simpatiile sau antipatiile lui, ziaristul găsind cu greu 

echilibrul, tonul neutru, al informării. Tentaţia de a da lecţii, verdicte în ştire este o greşeală şi ea 

trebuie evitată. Indignarea, compătimirea sunt traduse prin asociaţii adjectivale (Vezi: crima/ 

agresiunea/ fapta este odioasă/abominabilă/ cumplită /oribilă; gestul e josnic/ impardonabil/ 

nelegiuit etc.) Astfel de calificative nu au ce căuta în corpul ştirii. Scriitorul Andrei Pleşu remarca, 

într-un articol din „Dilema veche‖
1
, că „lumea întreagă e, pentru gazetarii «profesionişti», o colecţie 

de ţipete‖, iar „ştirile («breaking news») sunt ambalate într-o formulistică tocmai bună să producă o 

dambla generalizată‖. Bombă, şoc, alertă maximă, zguduitor, revoltător, exploziv, incendiar, analiză 

bisturiu
2
 - sunt doar câteva din expresiile îndrăgite de jurnalişti. În aceste condiţii, se întreabă şi 

                                                             
1 art. „Note, stări, zile‖, „Dilema veche‖, p.3, An.XV, Nr.767, 1-7 noiembrie 2018. 
2 În emisiunea moderată de jurnalistul Rareş Bogdan, de la postul Realitatea TV, unde era invitat criticul literar Alex 

Ştefănescu, pe burtiera emisiunii scria: Analiză de comă despre guvernarea de vomă. Analiză bisturiu este un alt titlu 

preferat.  
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Andrei Pleşu, „cum să vrei să te izolezi de un asemenea asalt sado-masichist, alegând – dacă ţi se 

oferă ocazia – o parcelă de normalitate?‖
3
 

Opinia din ştire este adusă şi prin alegerea unor cuvinte sau expresii colocviale ori cuvinte 

întrebuinţate la sensul lor figurat şi puse, de către jurnalist, între ghilimele. În textul de mai jos, 

bizonii nu sunt animale şi arădeni care dau dovadă de un comportament din care lipseşte bunul-

simţ.  

Patru bizoni au „atacat” aceeaşi intersecţie 

S-a întâmplat în cartierul Micălaca, zona 300. Un echipaj al IPJ trece pe lângă bizoni fără să 

oprească.  

Moment special în ceea ce priveşte „Bizonii din Aradŗ. Acum nu vorbim doar de un bizon, ci de 

patru şoferi care au parcat exact cum i-a tăiat capul. Vorbim despre şoferi care încă nu au învăţat 

ce înseamnă bunul simţ, care au la ei tot timpul scuzele şi care în mintea lor îngustă, nu îşi explică 

gestul decât prin ... grabă.
4
 

 

Au cântat cu inima 

Pentru cei care însă iubesc de mor muzica folk Ŕ şi au fost multţi, foarte muolţi la Bulci, atât de 

mulţi de vineri îţi era chiar frică că e vorba de un festival veritabil Ŕ au cântat cu inima mai mult 

decât cu orice altceva Mircea Baniciu&Band (Teo Boar&Vlady Cnejevici), Mircea Vintilă, Marius 

Başu, Daniel Julean, Călin Pop, Adrian Ivaniţchi, nelu Pitic&Trupa de Serviciu, Mircea Bodolan, 

Didina Curea, Monica Cojocaru&Gillbert Ghicolescu, maria Gheorghiu, Felix, Dinu Olăraşu, Jul 

Baldovin, Florian Jianu, Noni Groove, Trupa 06, Raul Nica, Arthur.
5
 

 

Expresii ca: De ce oare?; De ce?; Prietenii ştiu de ce!; Cum rămâne cu asta, domnilor?; Până 

când, până când?, prezente de obicei la sfârşitul, dar şi în interiorul ştirii, trebuie eliminate
6
. Ele 

traduc indignarea jurnalistului şi de cele mai multe ori ascund o documentare deficitară. Rolul lor 

este de a umple un text lipsit de informaţia elementară. În lipsa unei documentări serioase, corpul 

ştirii este împănat cu truisme: pe X îl ştie toată lumea, X nu mai are nevoie de nicio prezentare, pe 

X îl ştie toată urbea, tot satul, X e un nume greu etc.  

La „Christiana” e cu venit, văzut, admirat. E cu Lucian Ţidorescu 

Vineri şi sâmbătă, de la ora 20 şi până la ora 2, în buzunarul scenei teatrului, Lucian Ţidorescu 

vă aşteaptă să o cunoaşteţi pe „Christianaŗ. Povestea maternităţii văzută cu alţi ochi, altfel, cu alte 

provocări, unele legate clar de crştinism (de unde şi numele expoziţiei), altele de cotidianul nostru. 

Un arădean pe care îl cunoaşte toată urbea.Un loc ascuns, însă extrem de ofertatnt, într-o clădire 

simbol al artelor locale. Un public care deja şi-a anunţat prezenţa prin intermediul multiplelor 

share-uri pe facebook. O atmosferă care se anunţă deja din alt univers decât cel obişnuit arădean, 

însoţită permanent de muzică.
7
  

Evenimentul nici măcar nu a avut loc şi jurnalista işi imaginează deja cum va fi atmostefa cu 

prilejul acestui vernisaj dintr-o altă dimensiune, „dintr-un alt univers‖. Iar numărul de share-uri 

devine un argument în plus că publicul e nu doar numeros, ci şi interesat să se întâlnească cu artistul 

plastic Ţidorescu.  

 

Tendinţa care se observă este aceea în care simple ştiri culturale care anunţă lansarea unor cărţi, 

sunt „gonflate‖ de jurnalistul care, mărturisind că nu a citit cartea despre care vorbeşte, se lansează 

în calificative abracadabrande cu privire la autor. Pe acelaşi principiu, se construiesc şi ştirile despre 

                                                             
3 Ibidem.  
4 „Jurnal arădean‖, An.XXIX, Nr.7747, p.3, art. de V.G. 
5 „Jurnal arădean‖, An.XXX, Nr.8139, p.5, art.de Adriana Barbu.  
6 „(...) Din păcate, mulţi şoferi, conaţionali, aici, în ţară, fac ce vor, iar când trec graniţa respectă toate regulile impuse. 

De ce?‖, în „Jurnal arădean‖, An.XXIX, Nr.7747, art. de Valentin Goran, p.3. 
7 „Jurnal arădean‖, A.XXX, Nr. 8103, p.8, art. de Adriana Barbu.  
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vernisarea unei expoziţii, şi aici structura este parazitată de aprecieri gratuite (jurnalistul uitând să 

ofere informaţiile de bază, utile pentru cititor: unde, până când are loc evenimentul, ce cuprinde, 

care  e tema tablourilor, cine este pictorul prezent în urbe). 

 

În aceste condiţii, observăm cum genuri de opinie consacrate - precum reportajul, editorialul sau 

cronica - au dispărut din peisajul media arădean, fiind înlocuite cu ştiri redactate în aşa fel încât 

elemente de subiectivitate, specifice genurilor de opinie, sunt topite în corpul textului de ştire, 

redactat în structura piramidei inverse. Rezultatul e o „stuţo-cămilă‖, dacă îl putem numi aşa. 

Sublinierile din exemplele de mai jos îmi aparţin şi ele sunt puse pentru a face vizibile părţile de 

comentariu din ştirea banală. Evenimentul nici nu a avut loc şi jurnalista anticipează agitaţiunea 

lansării, regalul întâlnirii, care nu va fi oriunde, ci taman la teatru (o locaţie de altfel frecventă 

pentru lansălile de carte din Arad). Simplul eveniment este supradimensionat, exagerat. Devine 

„show‖, la care participă un „maestru‖, jurnalistul înşirând la grămadă o serie de veleitari alături de 

scriitori consacraţi (editorul şi poetul Ioan Matiuţ, Vasile Dan, preşedintele Uniunii Scriitorilor 

filiala Arad). 

 

Va fi agitaţie mare joi, la teatru. Pe 22 martie, la ora 18.00, în Sala Mare, nu oriunde, vine 

„Studenta criminalăŗ. Eugenia Crainic, cunoscută de foarte mulţi dintre arădeni ca jurnalist, azi 

purtător de cuvânt al Instituţiei Prefectului Judeţului Arad, îşi lansează chiar atunci, pe 22 martie, 

cu începere de la ora 18.00, primul său roman, unul poliţist, despre un subiect cu care noi, 

arădenii, suntem familiarizaţi din cauza şocului pe care ni l-a produs la momentul la care s-a 

consumat
8
: „Studenta criminalăŗ. Nu va fi vorba de o lansare oarecare. Vor vorbi despre roman 

oameni valoroşi, autoarea promiţându-ne „un regalŗ. 

Şi suntem convinşi de acest fapt deoarece o cunoaştem pe Eugenia Crainic şi suntem cât de cât 

familiarizaţi cu energia sa debordantă şi stilul cuceritor. Evenimentul va fi prezentat de maestrul 

în comunicare Andrei Ţigănaş, din Cluj-Napoca. Din Germania va veni special pentru eveniment 

scriitorul Radu Ţuculescu. Va vorbi despre autoare Otilia Ţigănaş, Ioan Matiuţ, Lazăr Faur şi 

Vasile Dan. Actriţa Oltea Blaga va lectura pasaje din roman, în timp ce show-ul se va încheia cu 

un mini-recital al Claudiei Iuga.
9
 

Acelaşi subiect al ştirii, cu lansarea de carte, apare în publicaţia arădeană online „Critic Arad‖ cu 

titlul: Pariul Eugeniei Crainic cu LITERATURA. „Studenta criminală”: un debut cum nu s-a 

mai petrecut în Aradul ăsta, parcă uitat în ultimele decenii de „(Z)eul succesului”. Iată şi corpul 

ştirii, în care, spre deosebire de varianta din „Jurnal arădean‖ ni se elucidează titlul romanului:  
  

O cunosc pe Jeni de vreo 20 de ani… așa că am prezumția de 

subiectivitate gata atârnată de semnătură. Nu am citit încă romanul ei (s.m.)„Studenta criminalăŗ 

(deci o a doua „imposturăŗ pe care mi-o premit),  care propune un demers narativ pe cazul 

deținutei Carmen Bejan Ŕ o fată din Ineu care, în anul 2009, a ucis, împreună cu iubitul său, Sergiu 

Florea, un țigan cămătar din Timișoara după ce îi acceptase o partidă de sex în camera sa de 

                                                             
8 Despre ce moment şocant produs cândva e vorba? Jurnalistul porneşte de la ideea că cititorii au o memorie de invidiat.  
9 Adriana Barbu, „Jurnal arădean‖, An. XXX, Nr. 8035,19 martie 2018,  p.3. 
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cămin. 

          Însă am încredere că pentru literatura, de orice fel ar fi ea și orice definiții i s-ar da, 

Eugenia Crainic reprezintă un câștig. În Aradul ăsta, parcă uitat în ultimele decenii de „(Z)eul 

succesuluiŗ), să ai TUPEUL de a face literatură Ŕ și încă „de nișăŗ Ŕ e o frondă nemaipomenită!  

          Am probe Ŕ pe care le pot preznta oricui și la orice oră -, care dovedesc că Jeni realizaează 

mai bine decât te aștepți orice provocare… dar îi aștept lansarea de carte și amân, atât lectura cât 

și recenzia, pentru după joi, 22 martie, când se va fi desăvârșit.10
  

 

 

Ştirea următoare e tot despre o lansare de carte, citatul înţeles de jurnalistul prezent la lansare 

fiind unul menit să aducă confuzie în capul oricărui potenţial cititor:  

Sala „Centenarŗ a Bibliotecii Judeţene „Alexandru D.Xenopolŗ va găzdui astăzi, 27 martie, 

două lansări de carte. George Lână îşi va lansa la Arad volumele de poezii „Concert de trompetă 

în vieŗ şi „Atelierul lui Georgeŗ, astăzi, de la ora 17, la Biblioteca Judeţeană. Cărţile vor fi 

prezentate de lectorul universitar dr. Vasile Szabo, prozator şi critic literar şi Eugen Bunaru, poet. 

(…) „Duh înseamnă să ai lucrul şi ceva pe deasupra, în aşa fel încât pierzând lucrul, acest ceva 

pe deasupra continuă să-l preserve inalterat. Acest duh nou pare să-l fi dobândit George Lână, 

iar când vezi în duh nou, lucrurile primesc la rându-le chip nou, dincolo de propriul contur 

devenind străvezii. Le vezi în epură, în pura lor esenţialitate şi gratuitate, conectate la arhetipul 

lorŗ (s.m.), spune despre opera poetului critical literar Dan Sgârţă.
11

 

 

CET nu opreşte căldura mai repede de 15 aprilie 

În ciuda temperaturilor ridicate, energia termică pentru încălzire va fi furnizată în continuare 

arădenilor. 

Degeaba sunt temperature de vară afară, degeaba e cald chiar şi pe timpul nopţii, CET nu va 

opri căldura din locuinţele arădenilor! Chiar dacă în alte localităţi din ţară autorităţile au decis 

încheierea sezonului de încălzire în sistem centralizat, la noi, la Arad, sunt în vigoare reguli care 

nu permit acest lucru. N-avem decât să deschidem ferestrele dacă ne e prea cald şi să plătim în 

continuare căldura care ne iese din case…
12

 Mult mai interesant pentru cititor ar fi fost ce soluţii se 

pot găsi la această problemă, jurnalistul putându-se documenta pe acest subiect la autorităţile locale 

responsabile.  

 

 

Ţara lui WOW!, BAU!, ŞOC-ŞOC!, INCENDIAR!!!! 

 

Subiectivitatea se manifestă în redactarea scrisă atât la nivelul cuvintelor şi al determinărilor lor 

adjectivale, cât şi grafic, prin preferinţa pentru semnele de exclamare sau punctele de suspensie 

numeroase. În articolul „Bolnavii de la Judeţean nu vor mai ieşi în halat să-şi cumpere fornetti!‖ din 

„Observator―, nr. 2763, p.6, ziaristul L.V. abuzează de punctele de suspensie şi de cele de 

exclamare, într-o ştire înţesată de porniri subiective:  

„Ghereta din faţa Spitalului Judeţean la care se vindeau … inocentele Fornetti (o afacere destul 

de europeană, preluată, prin franciză, de o firmă din Timişoara), a fost … scoasă de pe piaţă de 

către funcţionarii Primăriei din doar câteva trăsături de condei. Pe motiv că nu avea două intrări, 

cabină de duş pentru angajaţi şi alte … dotări conforme, nu-i aşa, cu exigenţa unei gherete în 

municipiul aflat pe locul 6-7 în topul celor mai prietenoase oraşe din ţară, administratorul 

societăţii a fost amendat cu 50 de milioane de lei şi somat să-şi ridice catrafusele. De remarcat că 

ghereta respectivă avusese parte, relativ recent, de un incendiu, după care a fost reconstruită din 

                                                             
10 L.V., 21 martie 2018, „Critic Arad‖. 
11 „Jurnal Arădean‖, An.XXX, Nr. 8041, p.5. 
12 „Jurnal Arădean‖, An.XXX, Nr. 8051, p.3, art. de Diana Duţu.  
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temelii, cu termopan, cuptor omologat, sursă ca lumea Ŕ ce mai!, ca la carte Ŕ în viziunea 

proprietarului-chiriaş pe domeniul public. Vecinii de gheretă a … fostei gherete se tem de acest 

eveniment ca de un «big bang» … dacă înţelegeţi, unde batem!ŗ. 

Sau: 

 

Sfârşit groaznic pentru un bărbat din Olari: a fost luat în coarne de un taur
13

 

Un bărbat în vârstă de 38 de ani şi-a găsit sfârşitul, vineri seara, într-un mod teribil, fiind ucis 

de un taur. Victima lucra la o fermă de vaci şi, la momentul petrecerii incidentului, se afla cu 

animalele pe câmp, la păşunat. Tragedia s-a petrecut în comuna arădeană Olari.  

Bărbatul în vârstă de 38 de ani, din localitatea Olari, a fost omorât de taur, animalul jucându-

se efectiv cu trupul victimei.  

 

Iată aceeaşi informaţie, cu bărbatul omorît de taur, şi felul cum este ea tratată în celălalt ziar din 

Arad, „Jurnal arădean‖. 

 

Bărbat din Olari, omorât de un taur!
14

 

„L-a luat în coarne şi s-a jucat cu el ca şi cu o cârpă” – povestesc localnicii. Victima avea 38 

de ani. Potrivit primarului Petru Răuţ, bărbatul ucis de taur era căsătorit şi avea cinci copii. El 

lucra de mai mult timp la ferma de vaci iar, de curând, ar fi fost angajat cu forme legale. Interesant 

este că cei care au lucrat înaintea lui la fermă, au plecat tocmai din cauza taurului care a avut 

nişte… «ieşiri» ce i-au băgat în sperieţi pe oameni. Din nefericire, acestea i-au fost fatale ultimului 

ciurdar.  

 

Şi tot despre cărţi. Iată câteva ştiri ce se vor mai mult decât simple informaţii, topind în ele 

considerentele subiective ale semnatarilor.Titlul primei ştiri de mai jos (conţinând un nume fără 

relevanţă în domeniu şi necunoscut pentru cei mai mulţi dintre receptori), e ales neinspirat şi face 

mai degrabă reclamă cafenelei unde are lor evenimentul. Dacă crimele sunt neapărat odioase, 

morţile tragice şi lansările nu pot fi decât „super-hotŗ. 

 

Despre cărţi şi nu numai
15

, cu Corina Ozon
16

 

Un eveniment aparte, vineri, la Tucano Caffe Hawaii, acolo unde vine colecţionara de poveşti 

 

Vineri seara, de la şapte, Corina Ozon fi-va la Arad cu a sa vindecare, adică alături de cea mai 

nouă carte a sa, intitulată „Până când mă voi vindeca de tineŗ. Întâlnirea cu scriitoarea ce a reuşit 

să cucerească, să stârnească polemici dar Ŕ poate cel mai important Ŕ să le facă pe femei să se uite 

cu ochi buni la propria lor feminitate, va avea loc la Tucano Caffee Hawaii din Atrium Mall, iar 

invitatta serii va fi nimeni alta decât dr. Otilia Ţigănaş.  

„Până când mă voi vindeca de tineŗ este o carte de proză ce cuprinde zece poveşti, zece relaţii 

de dragoste pline de patimă, jucate până la final, până la acel final ce destramă şi arde tot. O carte 

ce se cere a fi citită cu nesaţ, spre proprie vindecare.  

 

„Instinct”. Lansare de carte 

Arad. Vineri, 27 mai, începând de la ora 19.00, cafeneaua Boeme din incinta teatrului 

Clasic Ւioan Slaviciŗ din Arad va găzdui lansarea cărţii Instinct, în prezenţa autoarei, 

timişoreanca Ioana Duda. La eveniment participă, în calitate de invitat, Otilia Ţăgănaş şi Eugenia 

Crainic care ne dau asigurări că lansarea de carte va fi super-hot. În ceea ce o priveşte pe autoare, 

                                                             
13 Claudia Gavra, „Glasul Aradului‖, nr. 2501, p.3. 
14 Jurnal arădean, nr. 7670, p.1. 
15 Şi nu numai. Adică despre ce am mai putea întâlni aici, cu prilejul acestei lansări? 
16 Jurnal arădean, nr.7669, p.8. 
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aflăm că  în Instinct Ioana Duda se dezvăluie fără nicio  reţinere, se povesteşte fără să-i pese de 

gura lumii, se scrie fără false pudori şi are neapărat nevoie de noi, să-i ucidem angoasele. „Dacă 

scrie cum scrie, să vedeţi cum le zice! ŗŔ este provocarea pe care ne-o adresează organizatorii 

evenimentului de lansare a cărţii
17

.  

 

 

Întrebarea şi prejudecata afirmativă 

 

Sebastien Bohler
18

, doctor în neurobiologie şi jurnalist la Creveau et Psycho, vorbeşte 

despre efectul numit prejudecată afirmativă. Atunci când auzim o întrebare la radio sau citim în 

ziare un titlu ce se prezintă sub o formă interogativă, sunt şanse foarte mari ca acestea să devină 

realităţi pentru creierul nostru în orele şi zilele următoare. Adică transformăm în afirmaţii 

interogaţiile al căror sens îl înţelegem uşor. Dacă într-un interviu avem un titlu interogativ, de 

genul: „Este corupt primarul Aradului?ŗ, ales aşa de jurnalist tocmai pentru a nu da motive de a fi 

dat în judecată sau acuzat de defăimare, există posibilitatea ca cititorul să rămână în timp cu ideea 

că primarul este corupt, chiar dacă ziaristul n-a spus-o direct, ci doar s-a întrebat dacă e posibil 

acest lucru. Bohler scrie că acuzaţiile, fie ele şi sub o formă interogativă, îşi fac loc în mintea 

omului, iar cei acuzaţi, de obicei, reacţionează, atenţionând jurnalistul cu replica: „Vă rog să 

încetaţi cu insinuările dumneavoastrăŗ. La care ziaristul răspunde invariabil: „Vai, dar nu am făcut 

decât dă pun o întrebareŗ. 

Analizând presa scrisă regională, am observat că deseori, 

din dorinţa de a comenta informaţii ce apar în ştire, jurnalistul foloseşte întrebarea mai ales în titlul 

articolului, atunci când documentarea este incompletă sau lipseşte cu desăvârşire. 

  

Adolescent bătut de trei poliţişti, în Arad?  

Un băiat de 16 ani din Şagu a ajuns la spital după ce ar fi fost bătut de trei poliţişti din 

comuna vecină, Vinga.
19

  

 

Băiat de 13 ani, din pecica, abuzat sexual? 

S-a întâmplat luni seara, la Pecica, într-o clădire dezafectată, iar fapta a fost sesizată 

Poliţiei.
20

  

 

Drogat la volan pe străzile Aradului? 

                                                             
17 Diana Duţu, Jurnal Arădean, An XXVIII, Nr.7578, p.5. 
18 150 petites expériences de psychologie des médias pour mieu comprendre comment ou vous manipule, Ed. 
Dunod, Paris, 2008. cartea s-a tradus, un an mai târziu, şi în limba română, la editura „Polirom‖, Iaşi. Prejudecata 

afirmativă este explicată, în ediţia în limba română, la paginile 97-100. 
19 „Jurnal arădean‖, An.XXX, Nr.8045, p.6, articol de Diana Duţu.  
20 „Jurnal arădean‖, An.XXX, Nr.8042, p.6, art. de Ioana Costaş. C   
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Un şofer de 21 de ani, din Arad, a fost condus a doua oară în această lună la spital pentru a 

i se preleva probe biologice. Joi, în jurul amiezii, un echipaj al biroului Poliţiei Rutiere Arad a orrit 

în trafic, pe strada Bodrogului un autoturism marca BMW al cărui şofer Ŕ tânărul de 21 de ani Ŕ a 

întors pe linia dublă continuă. Când au văzut manevra, poliţiştii rutieri care se aflau la câteva zeci 

de metri de BMW, au pornit semnalele acustice şi luminoase ale autospecialei şi l-au testat cu 

aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero. Tânătul a fost transportat de echipajul de poliţie la 

spital pentru prelevarea de probe biologice. Potrivit informaţiilor pe care le deţinem, există 

suspiciunea că şoferul se afla sub influenţa stupefiantelor. Se aşteaptă rezultatele celor două 

buletine de analize pentru a se stabili dacă tânărul era sau nu sub influenţa stupefiantelor.
21

 

 

 

O nevăstuică a poftit la penisul unui tânăr din Ghergheşti?  

 

GHINIONISTUL…Zi nefastă pentru Ionuţ Romaneţ din satul Soci, comuna Ghergheşti. 

După o zi de muncă, obosit, când se întorcea acasã, l-au tăiat nevoile. S-a apropiat de un tufiş şi în 

loc să se uşureze a dat nas în nas cu cel mai mic carnivor din România. O nevăstuică. Frumoasă, 

delicată, irezistibilă, mortală şi necruţătoare, aceasta s-a repezit direct la penisul său. Însetată de 

sânge, mica jivină şi-a înfipt caninii în bărbăţia tânărului, făcându-l să urle de durere. Cu ultimele 

puteri şi-a sunat tatăl care a venit imediat. Declaraţia tânărului de 17 ani este şocantă. În loc să i 

se împlinească sorocul, acesta s-a întâlnit cu ghinionul vieţii sale. ŖVeneam de la muncă. Pe jos 

era întuneric. M-am dus afară pentru mine şi m-a muscat ceva de penis. Nu ştiu ce! Pur şi simplu 

m-a muşcat direct! Habar n-am ce eraŗ a spus acesta ruşinat. În credinţa populară acest lucru e 

văzut ca un semn rău, mai ales dacă un tânăr se întâlneşte cu o nevăstuică. Se spune că i se fură 

norocul şi că în sat va urma un măcel între voinici pentru o fată. 

Reacţia tatălui a fost fermă, dar ambulanţa s-a lăsat asteptată. Tatăl băiatului este revoltat. 

Nu i-a ajuns numai necazul băiatului său, s-a luptat şi cu indiferenţa celor de la Ambulanţă. Când 

şi-a văzut băiatul plin de sânge pe pantaloni a înnebunit. A sunat imediat la ambulanţă, iar aceasta 

a ajuns după şase ore. Incidentul s-a petrecut pe la ora 18,00, iar ei au sunat la 112, pe la 18.30. 

De abia pe la orele 1.00 noaptea a ajuns şi ambulanţa, după ce aceştia au stat în frig, în faţa 

Primăriei, mai multe ore. ŖAm sunat la ambulanţă imediat, dar n-a venit decât după câteva ore. Am 

coborât la Primãrie, că aşa ni s-a zis la telefon, şi am stat acolo ore în şirŗ a spus tatăl lui Ionuţ. Şi 

un prieten de-al acestuia a confirmat. Băiatul ne-a povestit conversaţia avută la telefon cu 

dispecera, după ce în prealabil au mai sunat de câteva ori, disperaţi că maşina nu mai ajungea în 

comunã: ŖPăi doamnă, dar noi am coborât (n.r. au ajuns la Primărie, de la locuinţa lor). Însă 

afară e rece. Şi cu problema lui?! La ce are el, de la frig să nu se agraveze situaţiaŗ...
22

Fotografia 

ce însoţeşte articolul e menită să certifice adevărul informaţiilor pdocumentate de jurnalist. 

 

 

 

                                                             
21 „Jurnal arădean‖, An.XXX, Nr.8044, p.6, articol de Ioana Costaş. 
22 Vremea noua.ro, 3 febr. 2016. 
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Moartă în casă de şase luni? 

O femeie din Zărand a fost găsită moartă în casă, în stare avansată de descompunere 

 

Spaimă groaznică pentru o femeie care şi-a găsit propria mamă moartă în casă, în stare 

avansată de descompunere. Incidentul şocant s-a petrecut luni dimineaţa, în comuna Zărand. O 

femeie de 62 de ani a fost găsită moartă în casă chiar de fiica ei, care locuieşte în Timişoara. Toată 

lumea ştia că victima este plecată la muncă în Italia, dar, de fapt, femeia era moartă chiar în 

propria casă. (...) „Se pare că femeia ar fi murit în urmă cu mai multe luni, pe la sfârşitul lunii 

martie. De atunci, niciun membru al familiei nu a mai primit vreo veste de la ea. poliţiştii continuă 

cercetările în acest cazŗ, a anunţat Lorena Pîrvulescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Arad. 
23

 

 

„Balena albastră” face victim la Arad? 

Un tânăr din judeţul Arad, elev la Şcoala popular de Arte, a dispărut de acasă, după ce 

sâmbătă noaptea a postat un mesaj înfricoşător, pe facebook. Băiatul a scris că are misiunea săţşi 

lege un sac pe cap şi să se sarunce de pe un pod, într-un râu. Până la urmă a fost găsit şi internat 

la psihiatrie, înainte să îşi facă vreun rău. (…)Deocambadă nu se ştie, cu cetitudine, dacă tânărul 

era, într-adevăr, un adept al jocului Balena albastră sau dacă pur şi simplu avea problem de 

sănătate ori s-ar fi drogat. Singura certitudine este aceea că băiatul a ajuns la un spital de 

psihiatrie, unde primeşte îngrijiri de specialitate.
24

 

 

*** 

 

 După Revoluţia din 1989, presa a devenit o vedetă a vieții publice din România. Din simplu 

vehicul al ideilor unui regim aberant, ea s-a transformat într-un veritabil actant pe scena publică 

românească. În scurtă vreme a ajuns obiect de studiu. Dacă vrem să aflăm un răspuns la întrebarea 

„cum mai arată limba română astăzi?‖, o privire asupra mass-media româneşti ne oferă nenumărate 

piste de analiză şi reflecţie. 

                                                             
23 A.G., Jurnal Arădean, An XXVIII, Nr. 7671, p.1. 
24 „Jurnal arădean‖, An. XXIX, Nr.7805, p.6, art. de C.C. 
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Abstract:The didactic discourse is relatively new in the realm of discourse analysis and if some consider it 

meant to transfer knowledge or induce change, the didactic discourse needs first be seen as a type of 
mediated discourse, that type of discourse that drives  change, similar to the searlian act of speech, since 

the didactic discourse is an act of speech consumed from the instructor as sender or creator of message 

and intended for the learner as the recipient or the doer, the bearer of change resulted from the process, 

even though the change may not be immediately seen.While textbook discourse reveals what educators 
already do though scarcely detailed about, the mediated didactic discourse poses some challenges in terms 

of actors, relations built, meanings and type of change triggered. 
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 With the advent of technological progress and its enlarged intrusion in communication, Lyotard 

and Wittgenstein‘s language games hint at a more specialized speaker, with a more expressive and 

at the same time opaque utterance similar to the Searle-ian analytical connections among what the 

speaker intends to say, the meaning he renders, the meaning the word selection bears, the receiver‘s 

decoding and the rules governing the text. The message has also suffered changes in its form, due to 

speed of transmission, lack of time and the new environments it has to be tailored for in the quest to 

inform,influence or persuade.  

 

 

General background  

 

Educational discourses are promoters of values,  designers or supporters of status and enhancers of 

language competences, cultural challengers and transdisciplinary frameworks of intertextuality 

(Fairclough, 2001). Discourse as a term triggers reference to both social studies and humanities 

depending on the goal of the approach and education as a phenomenon is a social act. However, 

educational discourse implies not only that learning is a social phenomenon but also that learning is 

mediated  by means of instruments that come to enhance knowledge transfer- books, textbooks, the 

material support of a course that contains language meant either to be transferred as such in  a 

linguistic aim or to be conducive to skill development.Textbook discourse for example provides 

―semantic accumulators‖ which store, register, express, develop and build discourse and confirm or 

respond to various educational theories. Seen from the humanities view, the discourse refers to the 

ethnolinguistic approach that analyzes spoken discourse and seen as a language structure refers to 

the information that is provided in a linguistic interaction. Discourse is seen as the effect it produces 

on the receiver but also as a conversation between the speaker and the hearer while the narration is a 

story that unfolds within the dialogue but irrespective of the speaker‘s and hearer‘s intervention. 

Looked at from the textbook perspective as a means to developing discourse, one looks at the way 

the textbook presents the world depending on the context and the functions it has in target, but also 

one looks at linguistic devices, intertextuality and message that shape up consciences, that enhance 

knowledge transfer and prepare development.  
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Textbooks are seen as semiotic strategies employed between the author of the textbook (the 

educator) and the student or the reader. Textbooks can thus be analyzed as texts produced by 

authors that have specific authors in mind and specific messages to sender that develop specific 

competences in the reader- student. Language system, typographics and participants‘ personality are 

considered as well. Looked at from the cognitive linguistics approach, then textbooks are sources of 

educational discourse seen as semiotic entity, with frames, scenarios, mental models. The textbook 

is the mediator, the instrument, the channel for the discourse dissemination but also the content 

bearer, the linguistic support that brings change and develops skills, cultivates values and creates 

mental patterns. Looked at as textbooks, educational discourses prove the multifunctionality of 

language but also the variety of semiotic means to develop intended linguistics competences. The 

relationship between the text and the reader has an important role in the process of instilling 

cognitive development and change. If in the general discourse the text, the author and the reader 

developed a round relationship, the importance of a decoder of message is highlighted here, as 

opposed to the previously mentioned case. 

 

 

Textbooks as discourses 

 

A textbook is multilayered, it has the content layer, based on thematic selections of discourse, and 

the linguistic embodiment of the textbook semantics. (Klerides E, 2010)Textbook semantics usually 

take the narrative form and is organized around the actors of the narrative, the place and time or the 

setting and the plot meant like types of action comprising the story, linked together by a common 

general theme while the lexical and grammatical means involved in building up the narratives refer 

to vocabulary as the most important element of a discourse( Fairclough,1992) Thus, a narrative of a 

discourse in  a given textbook has its encoding in vocabulary choices.The grammatical features of 

the textbook are illustrated with the relationships developed between participants and circumstances 

presented in the texts employed. At the text level, the textbook discourse brings together a variety of 

texts that picture various identities, various versions of the same reality, mostly past or a suspended 

present, elements that make textbooks be heterogenous sources of discourse. 

If we consider textbook as a genre, we might say that textx are both informational and didactic, 

textx are subject to re-entexualization and change through exercises and activities that require 

students to consider and discuss the messages promoted with the professionalized textx. The 

discourse embedded in all these is a‖ structuring principle of society, in social institutions, modes of 

thought and individual subjectivity‖ (Weedon C, 1997)  

 

The impersonal forms in lexic give the textbook a high persuasive power, inviting the reader to 

identify with the author of the original texts used in the textbook. Events speak for themselves but 

significant highlights make the reader understand why the texts need to be analyzed. 

Readership and authorship are differently approached. Readers are passive recipients but using 

syntactics they situate themselves as active and agentive. Readers are constructed when they have to 

use questions, to problematize, to assess things. The writer is always present, an agent of truth but 

takes a distance through direct commands. Readers are passive assimilators of well established 

facts, writers are agents of factual knowledge and the theme is a value free discipline (Klerides E, 

2010).When analyzing textbook discourse there are various approaches and they are all incipient 

since the field itself is rather young (Knudsen& Aatmoesbakken, 2010) One research might be into  

the process of producing and distributing textbooks, the  application approach might  look at how 

teaching resources are used, while the product oriented research (Drotner, 2006, Olsen, 2005) 

focuses on content, i..e selection of texts, of linguistic aspects and their presentation (Johnsen, 

1999) Textbooks designed with linguistic and cultural objectives for professional competences in a 

certain field do not only look at functional language and practice but they look at embedded cultural 
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and professional values, at indices of status and working-related vocabulary enhanced once 

immersion in the text is performed. Thus textbooks are a complex structure  developed on the basis 

of a multitude of rules. Textbooks are cultural artifacts (Gray, 2010) that instill power and status 

through the relationship they develop. Our approach looks at coursebook used for the defense 

system to enhance specific linguistic competences, cultural immersion and status conducive to an 

appropriate deployable set of personal capabilities. The language provided along with the four 

competences of speaking listening reading and writing help individuals tailor and control, dominate 

their environment. Vocabulary and functional language imprint a set of professional values as well 

within the text as a bearer of both specific terminology, attitutes and manner of expression. 

 

  

Military didactic discourse 

 

  When I produced the discourses for all the textbooks of the English as a Second Language (ESL)  

or English for Special Purposes (ESP) or even English for Academic Purposes (EAP)  I have been 

teaching, I fundamentally considered ―who speaks and who listens, under what conditions of 

possibility and (…) of which pedagogical agendas ( Schenke A, 1991) but I also had in mind that an 

educational discourse contains ‖ways of talking, listening, reading, writing, acting, interacting‖ 

because any discourse ―creates social positions (or perspectives) from which people are invited to 

speak, listen, act, read and write, think, feel‖ (Bourdieu, 1991, Foucault, 1980, Gee J, Hull G& 

Lankshear C., 1996) 

Within the military field one needs complex training linguistically, since the functionality of 

language in the military needs specific linguistic terms and values, for the readiness when deployed. 

Language functions and specific terminology give rise to the language of professsionals, all 

charaterized by the impact of tactics of the battle or the strategic thinking, by the development of a 

distinct specialization.Description of battlefield and its experience, modern weapons and 

ammunition are introduced in texts that depict, in the backgroud, a world that can only be re-

organized and settled with military intervention.  The terms conveying death, war and destruction 

are rendered with the use of acronyms, nouns and dynamic verbs. Human capabilites get immersed 

into the environment conducive to their enculturation prior to deployment.The military language 

and the texts used to convey the medium of the message are bearers of status and professional 

identity, they are generators of power. 

The register seen as type of linguistics variation most closely related to the basic social function of 

the language fulfills the function of initiating, maintaining and controlling social interaction in 

specific circumstances.  The register of the military is differentiated on tactical and strategic levels 

and therefore teaching competences in a foreign language should use different texts for these two 

levels, since not necessarily vocabulary is different but linguistic functions employed are different. 

Both the pragmatic (goal oriented)  and non-pragmatic (socially oriented)  functions of language are 

used in textbooks that develop competences for the theatre of operation specific language, 

intelligence gathering, action, analysis and decision, as well as strategic thinking on issues of 

national security, in an abstract and level headed approach.  

 

To this end, the textbook discourse develops specialized language competence for the military  and 

draw on entextualization, transforming military theatre of operations accounts into texts for 

language training and recontextualization by which entextualization from one genre (military 

account) is performed into another genre (textbooks or language courses). Moreover, since language 

education systematically teaches differences in meaning, mentality and worldviews, literature film 

and the media are used to challenge students‘ imagination and help them consider alternative ways 

of approaching things, to acquire functional language abilities and critical language awareness. 

Texts used as reference or background to build the didactic discourse are seen as ―an intersection of 
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several textual surfaces, as a dialogue among several writings- that of the writer, the addressee of 

the character, the contemporary or earlier cultural context‖ (Kristeva J, 1980). 

The topics often selected for language books designed for the defense education make connections 

between places and memories that enable military construct important tactical and strategic 

decisions and thus challenge the learners to engage themselves in various linguistic approaches to 

dealing with an event. Military operations are in themselves a discursive process of constructed 

meaning. Learners engage in the process of evaluating and comparing, becoming aware and 

understanding the other military nations, becoming aware of the differences with the cultural 

awareness texts proposed for lecture and the debates that follow. Connections, comparisons and 

reflections on various cultures involved in solving conflicts under NATO are stirred. Original 

documents give a sense of reality and motivate the adult learner who can see the applicability of the 

information he is going to internalize. There are fragments where military events are co-constructed 

in dialogues among speakers /learners and between readers and writers, drawing on a variety of 

modalities- visual, acoustic, verbal- that modify the cultural consciousness simultaneously with the 

communicative proficiency.As an example, Duty with Honor (Popescu, 2005)  a coursebook 

published in order to facilitate and boost communicative English skills within the predeployment 

training of the Romanian response task force soldiers uses Canadian media materials, mainly The 

Ottawa Citizen as regular printed press to inform students on the Canadian culture and civilization 

and immerses them in a language and custom related environment conducive to an effective mission 

in the international theatre of operations, along Canadian forces for better mission-related 

communication effectiveness. 

Moreover, teaching for the military higher education brings challenges in meeting officers that 

serve in various coats of arms. Students in counter-intelligence are but another example to meet 

their needs but also to reveal aspects of communication needed for various functions in professional 

contexts abroad, Me against the Spies (Popescu, 2006) addresses specific counter-intelligence 

problems from famous espionaje cases to the rules of engagement in psychological operations, in a 

quest for developing self- confidence and decision making skills in communication, in a foregin 

language.Thus, both entextualization and recontextualization is performed, using real texts meant 

for official intelligence service use to draw contexts that facilitate functional language learning. 

 

 

 

 

Technologically challenged texts Ŕ can they still perform a discourse?  

Things get a new turn when the didactic discourse is transferred in the virtual environment. 

Multimodality seen as a theory of communication and social semiotics is a characteristic of various 

media aggregated  to facilitate people‘s communication and interaction in the educational process as 

well. Thus, writing, gesture, posture, gaze,  color, images, video and interactions  come to generate 

a goal oriented didactic discourse especially when student centered learning is in focus.  

The mediated technologically enhanced didactic discourse can be monological or dialogical, 

reflecting a stratification of phenomena- turn taking among students or among students and 

instructor, speech acts triggering change performed through action, discourse relations in case of 

peer or group working. What lacks or can be achieved only through synchronous interaction is the 

face work needed in a discourse focused on cultural aspects and language functions. Facework can 

be either replaced through arbitrary markers such as emoji in chatboxes or orthography or even 

capitalization or onomatopoeia. In terms of framing a competency based learning environment, 

competencies are embedded in data chunks while the software of the learning environment has the 

embedded performance indicators either in right versus wrong answer or in percentual progress of a 

lesson, or even in the decisions made for course of action selected in multimodal environments or in 

game based learning. The didactic framework is designed with the help of intertextuality of various 
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military texts extracted from military procedures or shapshots shooted by embedded journalists 

turned into educational resources as ―additions to the chains of speech communication, consisting of 

prior texts which they respond‖( Bakhtin, 1986)  

In the context of second language acquisition Machine Language Translation deployed into various 

Virtual Learning Environments, be they on standard or mobile Learning Management Systems, is 

brought to the forefront. VLEs are the solutions for ubiquitous learning and information, especially 

when it comes to mobile LMS.  The truth is that we go global while the language requirements are 

more frequent with dissolved geopolitical boundaries. This results in employing communicative 

methods, cooperative learning and collaborative media to translate from one into many other 

languages, especially the lesser taught ones now, in order to inter-relate with an international 

workforce irrespective of the field, inside the Virtual Learning Environment, irrespective of their 

nationality and mother-tongue.  

What is important in relation to all of the above is that -in the given context of skyrocketing 

technological- progress communication technologies have changed the meaning of communication 

and discourse analysis itself has undergone important changes since digital revolution occurred in 

applied linguistics as well. 

In terms of the military language training discourse the battlefield has changed, it is no longer in 

open physical space but a borderless one, ubiquitous and virtual, a highly complex ‖hi-tech 

warfare‖. This implies that verbal communication is electronically performed so linguistic 

competence comes wrapped into a technologically encoded form. The didactic discourse has a new 

form, getting from paper based to computer or mobile based. Relationships between meanings and 

words that describe weapons and tactics are different since semiotics has changed. The growing 

trend to use less and less words, more and more acronyms since time as a factor is not on fighters‘ 

side anymore gives rise to a different didactic discourse that abounds in acronyms, euphemisms, 

abbreviations and slang, converted in real life operational field use. 

Consequently, educational discourse by means of textbooks or virtual learning environments (VLE) 

nowadays provides capabilities to react to learners‘ abilities and difficulties and provide feedback 

based on pioneering ways of interpreting the user's responses -particularly in relation to deep or 

shallow reasoning and thinking. Artificial Intelligence will soon replace it all since AI will be able 

to tailor word selection and contextualize to render a proper meaning based on a storyboard 

imprinted in the didactic discourse soft.  

Socially speaking, in virtual environments power relationships are eradicated since the focus is on 

the functional use and not on context. Eastern block military cultures may encounter problems in 

what organizational rules of conduct are concerned when the discourse disregards power status and 

social relevance factors.  Elements such as nonverbal and paraverbal language that instill power and 

situate users as recipients and senders as producer of message are missing in the technologically 

challenged interactions. Similar to social media where social relevance markers are dropped, so are 

things with learning environments.  

In VLE asynchronous discourse the context plays an important role for disambiguation, since 

elements that would otherwise help (nonverbal, paraverbal, synchronous) are missing. Therefore 

language teaching didactic discourse in a second language acquisition process has hindrances in 

terms of gathering targeted decoding of the messages, even in situations of tactics and weaponry 

where the language is simple and denominative compared to strategic level where language may 

often be connotative in meaning. Solutions should therefore exploit advances in natural language 

interaction techniques (dialogues), in rich and effective user interfaces and should have a 

pedagogically sound instructional design, in order to unlock the potential of the individual by a 

better personalization of educational technologies. Thus, in order to enhance ubiquity in formal 

education and lifelong learning, eLearning systems-Machine Language Translation based are more 

and more in focus and projects have been spinning around, in the form of multilanguage content 

and eLearning object repository 
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In the context of ubiquitous learning, mobile translation has become a feasible tool, as the use of 

mobile phones and other portable devices has an impact on how learning takes place in many 

disciplines and contexts 

 We have in attention the language barrier challenged by the development of mobile devices that 

perform personalized speech-to-speech translation, like the one in which a user's spoken input in 

one language produces spoken output in another language, while continuing to sound like the user's 

voice. EUROMATRIX  was one such program which aimed at a major push in machine translation 

technology, with combinations of statistical techniques and linguistic knowledge sources as well as 

hybrid machine translation architecture, addressing urgent European economic and social needs by 

concentrating on European languages and on high-quality translation that uses technical, social, 

legal and political documents. ETNOKA.COM, another soft meant to create a multilingual platform 

for european students, based around the central concept of multilingual chatting in five european 

languages (English, French, German, Italian and Spanish) translates from the language of origin to 

the other four languages using the Systran system community services and activities. Moreover, 

SYSTRAN's hybrid engine delivers high performance with standard hardware.  

All of the above naturally triggered an uprising of collaborative platforms or workspaces that have 

been integrated with machine language translation (MLT) either on standard or mobile Learning 

Management Systems (LMS), so that participants can have the ability to communicate in a 

multinational, multilingual environment for different purposes, by accessing instant messaging, e-

meeting, web conferencing and chat tools (by means of Lotus products) to give better way to 

interactivity for the reality factor purpose. There is thus a variation on the didactic discourse where 

translations cannot render perfect synonymy among lexical choices or where cultural differences act 

as hindrances in functionality of the language itself. What is important is that implementing 

machine translation systems the didactic discourse becomes a melting pot of language and culture , 

a stratification of a multilayered complex discourse that either gives rise to a common way or 

representing the world or it brings serious ruptures. A discourse conducive to procedural learning is 

better represented in a virtual environment in the abovementioned circumstances while a declarative 

learning discourse may be more difficult and may even break in transferring knowledge if machine 

translation activity is required due to not so accurate and culturally correct render of meaning. 

 

 

 Conclusions 

 

Whether they are instructor-led or not, certain things should become questionable over the changes 

suffered by the didactic discourse under technological uprise. We studied the options that introduce 

translation software in the didactic discourse, intruding and somehow fragmenting instructor‘s 

discourse to teach terminology, function and culture in  second language acquisition and the 

conclusions led us to state that: 

1. Related to the chat interaction in a multinational environment, automated translation is provided 

based on language pair. This is an issue in question as where different cultures are involved, we 

cannot speak of perfect matching, in terms of semantics, to cover the full interoperability factor; 

therefore, different types of reception might be involved, related to codes of interpreting distorted or 

semantically challenged messages sometimes.  

2. In case of a discourse addressed to a multilingual audience, where accent falls on a thorough 

needs of analysis to tailor information for each and every individual according to his own learning 

style, different types of media are embedded- for the visual, the kinesthetic and the auditory 

individual, videos or slideshows or even listening sequencing are called, which- obviously need to 

be accompanied by a translated version, so that people would  meet online, via web conferencing or 

chat. Communication is engaged and enhanced via translating software. Denotative meaning is 
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preferred in such contexts, as mentioned earlier, since paraverbal and nonverbal that contextualize 

and provide additional information are lacking where human interaction lacks. 

3. TRANSCLICK soft could have been used for synchronous interaction but with poor results since 

its ability is restricted to business, legal, medical and IT,while there is no component foe the 

military for example.More than that, the translation goes by pair, rule-based, therefore the 

contextual meaning is lost for synonyms that are no perfect match. Consequently,  it could not 

properly perform in a chat style, where formal and informal language change shifts from a context 

to another. As far as the military didactic discourse is concerned, new improved machine translation 

should be brought to light, to widen the horizon of instant translation in a multinational environment 

that replicates the current operational situations. Research has to find a solution to tailor the 

machine based synchronous translation to cultural and personal style of expression. Under the 

circumstances a discourse can hardly develop between the machine and the individual, even though 

one might consider the media employed for the teaching purposes that could give rise to a 

discourse. The case is that a discourse may evolve in this side of the didactic process, yet the 

interactive denominative part of lexic and function are broken due to problems in machine 

translation or human computer interaction. One refers here to synchronous interactions with native 

speakers for cultural social and linguistic immersion of the learner.   
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Abstract: Horia Lovinescuřs formative years were spent around books and in an environment that favored 

any form of literary and cultural expression. Literature becomes, in his case, a state of mind, a palpable 

internal reality, much more concrete than the external given. This part of Horia Lovinescuřs personality 

extends as if without the will of the author to most of his dramatic texts, which results in the creation of plays 
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that the resulting texts can be read as a possible extension of the destiny of the original texts. 
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 When reading the dramatic texts that came out during the time of social realism, we must 

take into consideration the context in which they reached the printing press, because, otherwise, 

there is a chance that we may fall into a nihilism that is gratuitous and even comfortable, which is 

something that does not benefit dramatic literature or, ultimately, the history of contemporary 

Romanian drama. We should instead choose, in our opinion, to dust off the spines of the books of 

drama written by the authors of that time not in order to change a canon that has already been 

somewhat established, and whose zenith is represented by the drama of Marin Sorescu, but in order 

to attempt to understand and explain to the posterity the reasons behind the existing status quo and 

the specific manner in which theater was written. On their own, aesthetic criteria are not enough for 

such an endeavor for the simple fact that, if nothing else, most of the dramatic texts of the time do 

not withstand such a reading. A different kind of critical mechanism is necessary here, one that 

melds the aesthetic with the political, which was omnipresent throughout society before 1989. At 

the same time, we must take into account the condition of the playwright as a writer, a man of 

theater and a citizen who has submitted to an oppressive regime. It is possible for the attention to 

nuance and detail, and for the seeking of the symbol and allegory to offer us a much more generous 

perspective concerning the reception of the message than the primary comprehension of the often 

contorted universe etched in these texts for the very reason of the former‘s ability to express even 

some of the truth that could otherwise not be articulated. 

 Horia Lovinescu the man is the result of his actions, manifested in a time where the freedom 

of the individual was palpably in question. We cannot know the extent to which the consequences 

of his actions – the most important and the most leaden with dire effects being his pact with the 

Communist regime – were wholly assimilated by Horia Lovinescu‘s conscience, as the only clues 

we have on this are his isolation and his belated attempt to re-discover his birthplace of Fălticeni, 

that place long sought and re-found only through writing. 

 The main obstacle in embracing socialist realism as a work method is represented, in Horia 

Lovinescu‘s case, by the negation of an entire literary tradition and of a humanistic structure, which 

belongs to a different era than the one in which he affirmed himself. Doing away with this solid 

foundation is not possible and remains a desire never fully realized, imposed from outside by the 

social and historical conditions. Imparted with a rich culture, it is impossible for the author of 

Moartea unui artist (The Death of an Artist) to recant the major European and Romanian literature. 

From the very first play, Lumina de la Ulmi (The Light from Ulmi), Horia Lovinescu approaches 

literature as a theme of dramatic creation, and we can find a quote or reference from one writer or 
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another even in the plays affected by the blueprint of social realism, the model in this sense being, 

according to his own confession, Shakespeare
1
. A clear evidence of the author‘s permanent contact 

with major literature is also the dramatization of Dostoyevsky‘s novel, The Brothers Karamazov, 

finalized shortly before Lovinescu‘s death. 

 An intellectual by definition, sober not unlike an aristocrat with a long heritage, as Alex. 

Ștefănescu characterized him, Horia Lovinescu spent his formative years under the spell of the 

direct and constant contact with books in an environment that favored any form of literary 

expression. Literature becomes, in his case, a state of mind, a palpable internal reality, much more 

concrete than the outside world. This dimension of Horia Lovinescu‘s personality seems to extend, 

without the author‘s will, into most of his texts, which bears the consequence of creating plays that 

are evidently livresque, an aspect that has been repeatedly penalized by the critics. As the 

playwright puts it in an interview, ―the velleity to write began very early, as early as the first years 

of high school, under the form of ―compositions‖ that were naïve and, of course, devoid of any 

worth. I think that the instinct was owed, on the one hand, to the climate in our household and, on 

the other, to the passion for literature.‖
2
 In the same interview, Horia Lovinescu mentions the 

constancy of the desire to write, admitting, at the same time, that he had never thought of becoming 

a writer. The author of the play Jocul vieții și al morții în deșertul de cenușă(The Game of Life and 

Death in the Ashen Desert) also states that, of all of the literary genres, drama was to him „the most 

simple, most direct, in a sense, the most „handy‖ means to establish a dialogue with the world and 

myself.‖
3
 

 In 1983, Horia Lovinescu wrote: „The youth must also learn the truth that we keep buried in 

our souls, as if after a crime we have committed, while the real assassins do-si-do with our hearts. 

We each bear in our soul the stench of the rotted cadaver of our lost freedom.‖
4
 This quote is taken 

from the last known play by Horia Lovinescu, Negru și roșu (Black and Red), and the words are 

attributed to a Citizen, who is a character in the play. This final drama is the playwright‘s swan 

song, the half-spoken truth about taking a wrong path, never publicly acknowledged, characterized 

by compromise and opportunism. 

 Negru și roșu is the third history drama by Horia Lovinescu, following Petru Rareș sau 

Locțiitorul (Petru Rareș or the Lieutenant) and Patima fără sfârșit (The Endless Passion). As in the 

second history drama we mentioned, the historical setting only represents the pretext for a debate 

concerning values like dignity and freedom. The historical moment chosen by Horia Lovinescu is 

situated at the point where verified fact meets legend. 

 With a title that is reminiscent of Stendhal‘s novel, the play Negru și roșu is a critique of the 

political regime of Horia Lovinescu‘s time, but, in Argumentele autorului (The Authorřs 

Arguments),found in the published version, the playwright downplays the impact of his critical 

endeavor and presents his play as nothing more or less than a tribute to the „Republic,‖ although the 

connotation of the term has changed over time. The argument of the lapse of time is also furthered 

in what concerns the notions of freedom and democracy, whose essence, according to the 

playwright, has been changed throughout history. The plot is placed in Ancient Rome, during the 

reign of Tarquinius and, although the author, as a precaution, rejects the idea of updating the subject 

of his writing, the transposition into the present of the debate proposed by the play is visible. More 

than that, the playwright insists on the textual lifting of certain ideas from Titus Livy‘s chronicle, 

which serve as a shield against any possible objections. In the same Arguments, we find that the 

play was destined „for the understanding of the viewer of today,‖ and thus, the playwright 

                                                             
1Also see the article Până la mareșalul Shakespeare (Until Marshall Shakespeare), in „Contemporanul‖, no. 7/1972, p. 

1, 9. 
2H. Lovinescu, in Amza Săceanu, Fața văzută și nevăzută a teatrului(The Seen and Unseen Face of Theatre), 
Bucharest, Eminescu Publishing House, 1974, p. 212. 
3H. Lovinescu, in Amza Săceanu, Op. cit., p. 213. 
4H. Lovinescu, Negru și roșu, the „Rampa‖ Collection, Bucharest, Eminescu Publishing House, 1984, p. 22. The quotes 

from the text are taken from the abovementioned edition. 
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contradicts himself in what concerns the „updating‖ of history and the message that he intends to 

transmit through this. All of these arguments seem today to be ways through which the playwright 

tried to keep away any suspicion that he may be criticizing the political regime and its ideological 

constraints. In spite of this, Negru și roșu is the most acerbic critique delivered by Horia Lovinescu 

to the Communism that he served during his entire activity as a playwright. 

 The problematics tackled in the play cover a wide range of facts associated with the 

Communist regime – the confiscation of estates, the cult of personality, the denunciation, the 

feeling of terror –  present across society entire - , the secret police that could ask for and run 

through anyone‘s personal information, the exile, the half-spoken truth, the lack of freedom, and, 

last but not least, the loss of identity and self-respect. The Clonca maxima built in Tarquinius‘ time 

is also referred to, which could very well stand in for the Danube-Black Sea Canal, and there is also 

a strict curfew, announced by the Crier, which is a reference to the Communist rules from 

Ceaușescu‘s time. The similarities are numerous and build to a phenomenon of identification 

between the viewers and the citizens of Rome presented in Negru și roșu. 

 With the exception of the characters who stand apart through their names, the other 

characters from Horia Lovinescu‘s drama are defined through their quality as citizens, as the 

inhabitants of Rome are called Citizen I, Citizen II, etc. Their only coordinates are based, according 

to the definition of the term „citizen‖ as found in the DEX, on the state that they belong to, which 

guarantees them certain rights and liberties and towards which they have certain obligations, and, 

thus, the political direction of the message in Negru și roșu becomes clear. Freedom itself, in this 

context, is not free, and is colored in a political hue, fueling a meditation that exceeds the clearly 

delineated historical framework. 

 Through the prohibitions imposed on the citizens of Rome, this final drama from Horia 

Lovinescu is reminiscent of Paradisul (Paradise), a play that portrays a utopia whose inhabitants 

are called Adam. The similarities between the two plays do not stop here. The inhabitants of Rome, 

in the same way as the Adams, are not allowed to travel in groups larger than three people, being 

attentively surveilled by the oppressive apparatus of the state, which is vigilant to any form of 

revolt. The situation envisioned in Negru și roșu becomes even more pronounced in what concerns 

the deprivation of the citizens‘ freedom through the intention to forbid gatherings that exceed two 

persons, a decision that favors denunciation and its public nature. The victim, thus, is more easily 

aware of their executioner and vice versa, which accelerates the state of terror. The lack of 

communication and the solitude fundamentally contribute to the depersonalization of Tarquinius‘ 

subjects, which, in turn, adds to a permanent state of mutual suspicion. 

 The antagonist par excellence in Horia Lovinescu‘s play is Tarquinius Superbus, who 

appears as a tyrannical, brutified leader who does everything in his power to rule by his own whim, 

without minding his subjects or any other administrative bodies. He is opposed by Brutus, his 

nephew, who knows all of the Roman citizens and addresses them by their names. Playing the fool, 

he has the possibility to plot against his uncle and, at the same time, protect his own life, as it is 

known that the king killed all who were close to him, aside from his sons. The city of Rome, under 

the rule of Tarquinius, is not the city of its citizens, but of its ruler, and the notion of democracy is 

drained of its essence. The features of the city are those that are desired by the supreme leader and 

have nothing to do with the wishes of its citizens. 

 Brutus‘ ideal is represented by the definitive excision of tyranny and, through this, the 

regaining of the dignity and freedom of Rome‘s inhabitants. In order to save the Republic, he is 

capable of sentencing his two treacherous sons to death. The political attitude of the two rulers takes 

shape when measured against their position towards humanity, an argument in favor of Horia 

Lovinescu‘s constant preoccupation with man and human values. While, for Tarquinius, „people 

bear no value,‖ Brutus embodies the ideal of giving the people back „their respect for themselves‖
5
. 

                                                             
5Horia Lovinescu, Argumentele autorului, in Negru și roșu, ed. cit., p. 7. 
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 The truth is articulated in this play, at least in part I, Roma (Rome), in a manner that is as 

direct as possible, as the Aesopic metaphor and nature of the play are considerably toned down in 

favor of a brutal expressivity. The first part of the play resembles a testamentary endeavor written 

with desperation. The confession of the playwright takes center stage, which we can tell from the 

lines spoken by the Citizens of Rome. The next part of the play, despite the tragic events that it 

houses, no longer reaches the tension of the first part, when the truth was in the streets, among the 

simple folk, who have perfected their survival techniques in an oppressive regime. The truth has 

descended into the streets, which are not given their privileged role as an agora anymore, and the 

truth is barely articulated, always surreptitiously, always in fear. There are two ways of expressing 

the truth in the play, and they are represented by the inhabitants of Rome and Brutus: the 

fragmentation of the discourse, masking the truth under the veil of praise for the leader, and the 

portrayal of a harmless buffoon, thus avoiding a direct confrontation with the leader. Histrionics 

ensure Brutus‘ survival and offer him a series of liberties that he would otherwise not have access 

to. 

 Radu Popescu has noticed, in the case of this play, the relationship that Horia Lovinescu 

establishes with history, the latter being perceived as an exterior, imposed given, which demands 

unmediated contact.
6
 History itself is prime, as an entity that travels throughout the eras, whose 

nature is iterative and has the power of subjugating the destinies of the many. History appears as an 

uber-character that brutally imposes its changes without caring for those who attempt to create it. 

As it is more powerful than they are, history assimilates them and, when they are no longer of any 

use, it contributes, one way or the other, to their oblivion. A capricious character, history follows its 

path unmoved by what it leaves behind or what this endeavor entails. And the last act of the play is 

also dedicated to it, being placed after the proper ending of the text: ―What will come, history shall 

decide…‖ (p. 96). 

 Placing the action of Negru și roșu in Ancient Rome does not leave in the distance, in the 

past, the issues brought forth, as they are eternal. The audience and the readers, respectively, are 

asked for a certain degree of complicity to perceive the meanings of the play, since what is 

important is for the readers to see themselves in the characters and situations brought to life on the 

stage. History repeats itself. If Tarquinius can be found in the society contemporary to Horia 

Lovinescu, it rests upon the spectators to identify that Brutus who is still cloaked in anonymity and 

who will never have a clearly delineated identity specifically because of the historical moment that 

makes its affirmation inopportune. History appears, according to HoriaLovinescu, as a magister 

vitae who organizes its didactic acts according to the moral principle it intends to transmit. The 

material can have its source in a very far away past, as is the case with Negru și roșu, or it can be 

rather recent, as with Patima fără sfârșit. 

 The relationships with history and between human beings prove to be far more complex than 

the political factor within the society contemporary to Horia Lovinescu had wished them to be. 

Literature and theater represent the space where they benefit from the full expression and freedom 

that society refused to grant them. The drama Negru și roșu, through the historical images it 

contains, proves, for the largest part, to be a satire of Romanian society during the time of 

Communism. 
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Abstract: Based on George Steinerřs concept of cultural topologies (the transformations, Ŗre-tellingsŗ or re-

workings that any cultural artifact may go through and still be Ŗthe sameŗŕtext, film, drama, ballet, 

cartoon, music, painting…) the paper starts from a playŕParfumerieŕand a short storyŕAppointment with 
Loveŕby more or less obscure authors (Miklos Laszlo and Sulamith Ish-Kishor) to follow several 

translations, adaptations, variants, plagiarized Ŗversionsŗ… in a surprisingly long series of such closely 

related artistic products. The explanation for this Ŗhuge appealŗ of the two texts is found in the simplicity of 
the template narrative fable and the two fundamental human componentsŕidentity and communicationŕthat 

form its substance. 
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Let me not to the marriage of true minds 

Admit impediments. Love is not love 

Which alters when it alteration finds 

Or bends with the remover to remove… 

………………………………………... 

Love‘s not Time‘s fool, though rosy lips and cheeks 

Within his bending sickle‘s compass come. 

From ―Sonnet CXVI‖ 

 

If by some kind of supreme pronouncement (like Will‘s?) no impediments would ever be 

admitted to the union of true minds, what we could get is a topological series made up of ten to 

fifteen (and more) compositions based upon this simple template: two feuding young people—

clerks or co-workers in the same place—who detest each other on sight, reserve their words of 

affection for their respective secret romantic pen pals or e-pals whom they‘ve never met; i.e. in a 

manner of speaking, as, again secretly, they hope their other selves would at least resemble their 

real ones; so the format will also contain a disclosure, revelation, or recognition scene, with 

recognition ―signals‖ and a test; as a matter of fact, their double experience/relationship pattern may 

represent a test in itself, one by which the real protagonists (―real‖ in their respective fictions) test 

their constructed selves‘ attitudes, feelings and decisions. Time to mention that one of our working 

titles for this paper was ―Somebody Else‘s Words‖ (probably a more appropriate one), as, properly 

speaking (something most of us almost never or very seldom do), in writing you become someone 

else, so ―your‖ writing is someone else‘s writing (a form of split identity plagiarism?). 

The topological components (we are using here George Steiner‘s concept and theory 

concerning literary-cultural transformations and variations as ―topologies of culture‖) in this case 

are plays (texts and performances), short stories, films and film scripts, remakes, musicals, 

adaptations, translations and re-writes, whose settings are in Budapest, New York, Chicago, 

Philadelphia, Paris, Geneva, Bangkok, and… cyberspace; a perfume store, a leather-goods shop, 

bookshop, music or gift shop, maroquinerie, a train station or an airport. 

     Where a recognition identifier was required, this was a flower (red or yellow rose, carnation…) 

and/or a book—just any book or, in specific cases, Maugham‘s Of Human Bondage, Tolstoy‘s 

Anna Karenina, or Austen‘s Pride and Prejudice; no motivation for any of these choices is given, 
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but a reader can guess: Maugham‘s 1915 title is a borrowing from Spinoza‘s Ethics and is 

continued—or The Strength of Emotions; moreover, Philip Carey‘s disability (a club foot) may be 

an invitation for a test; then, Tolstoy‘s 1878 masterpiece (―the best ever written‖—William 

Faulkner) is a complex imaginative exploration of the problems of love, hypocrisy, fidelity, 

marriage, passion…, while Austen‘s 1813 novel is, fist, one that Kathleen of You‘ve Got Mail 

―must have read 200 times‖ (and ―when you read a book as a child it becomes part of your 

identity…/who you are is what you read…‖); and, second, one whose message is ―Do not judge a 

book by its cover…‖(see Cassie Nelson) 

     As secrecy, confusion, misunderstanding, inversion, error, radical dualism, incongruity…, plus 

humour, satire, wit, play, fun and irony are the elements that all these compositions  extract their 

substance from, in Northrop  Frye‘s philosophy of literary mythoi we are dealing with the comic 

fictional mode; going much further back, one could invoke Plato (Philebus) and his idea of the 

ridiculous as a failure of self-knowledge, i.e. the character‘s efforts to live up to an ideal 

(constructed in the letters or e-mails) of self that he/she is not fit for; and hence the mask and the 

distance between one self and the other. 

     The whole thing seems to have started in Budapest in the 1930s, when Miklos Laszlo (1903-

1973), Hungarian playwright (The Happiest Man, Katherine, St. Lazar‘s Pharmacy …) of a 

German-Jewish extraction, with a personal identity problem (his other pen-names include Nicholaus 

Leitner, Miklos Leitner, Nikolaus Laszlo, Laszlo Miklos, Leitner Laszlo Nicholaus), wrote and 

published his Illatszertar—―an upscale Parfumerie establishement—health and beauty aids, knick-

knacks…,‖ as described by E. P. Dowdall/infra in an e-mail answer to our request of 2 March 2018, 

which had its premiere at the Pest Theatre in 1937. In 1938 he and his family left for New York, in 

1939 he married actress Florence Herman, and gradually came to have several writing contracts 

with MGM (for The Big City of 1948 among them); a Hungarian TV film based on the play was 

directed by Miklos Hajdufy in 1987. 

     So in pre-WW II Budapest, weeks before Christmas, in Mr. Hammerschmidt‘s parfumerie, 

(Dowdall again) ―the head clerk George Horvath and the new girl Amalia Balash argue constantly, 

but it is evident this conflict comes from repressed attraction to each other… /which they express 

in/… a long-term /two years/ postal letter anonymous romantic correspondence…, each writing as 

‗Dear Friend.‘‖ And there is a variation to the template: the shop owner‘s troubled marriage with 

his younger adulterous wife and his failed suicide attempts. 

     The play seems to have enjoyed limited popularity in Europe (―an old-fashioned romantic 

Christmas tale‖; ―a delightful Hungarian play‖; ―a charming, wise and deeply human play‖…), but 

its real international career began in 1939, when Ernest Lubitsch bought the rights to Parfumerie 

and adapted it (movie script by Samson Raphaelson and Miklos Laszlo) for the big screen as The 

Shop Around the Corner, which was dramatized in two separate broadcasts: with Jimmy Stewart 

and Margaret Sullavan (Sept. 1940) and with Van Johnson and Phyllis Taxter (Febr. 1945); it was 

also dramatized on Lux Radio Theater (June 1941) with Claudette Colbert and Don Ameche. In 

these adaptations we are still in Budapest, the setting is a leather-goods shop owned by Mr. Hugo 

Matuschek this time, with two employees—Alfred Kralik and newly hired Klara Novak—who can 

barely stand each other, but unwittingly falling in love as anonymous correspondents; the revelation 

takes place on Christmas Eve, with Kralik pretending to have met Klara‘s mystery man 

(―overweight, balding, and unemployed‖—as a test, n.b.) as he puts a blue carnation in his lapel 

(infra). The Stewart/Sullavan film was described either as ―the greatest of all films‖ (film historian 

David Thomson) or a ―charming piece of Hollywood schmaltz‖ (see Halliwell); plus several 

reviewers did not quite see the two actors fitting the profiles of shop assistants. 

     This would be the place where we anticipate that our linear topological history/paradigm 

branches out as a result of an insertion: ―Appointment with Love,‖ a 1943 story by Sulamith Ish-

Kishor; since our paper is descriptive and illustrative rather than demonstrative, we shall just 

mention that the pen pals, the recognition token and the test are also used in Kishor‘s story and that 
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she may have seen this movie; so, we move on, promising to return and follow this new 

development. 

     Parfumerie—the play was not completely overshadowed—as it often happens—by MGM or 

Hollywood productions (that we will continue to introduce); on the contrary, in 1956 Florence 

Laszlo/Herman collaborated with her husband in the first English translation of Parfumerie, which 

was then adapted by their nephew, Edward P. Dowdall (supra), as The Perfume Shop and produced 

in various theatres (and other adaptations) across the United States and Canada (the LA Annenberg 

Center for the Performing Arts, the Asolo Repertory Theatre in Sarasota, Florida, Plymouth 

Massachusetts, Soulpepper Theatre in Toronto), amounting to sixty-eight performances in all; 

moreover, in 2001 the Laszlo/Raphaelson MGM script was quite faithfully adapted (by Evelyne 

Fallot and Jean Jacques Zilbermann) for the stage as a straight play, La Boutique au Coin de la Rue 

(at the Theatre Montparnasse); the shop owner is Vojtek Pasoniak, and the two pen pals are 

Florence Pernel and Samuel Labarthe; another French language production is recorded in December 

2016 at the Conrege Theatre in Geneva. 

     Another type of successful adaptation is Joe Masteroff‘s 1963 musical ( director Harold Prince, 

lyrics by Sheldon Harnick, music by Jerry Rock) She Loves Me, which premiered on Broadway, at 

the Eugene O‘Neill Theater (302 performances, with a revival in 1977, another one in 1993—354 

performances, and a third one in 2016), and then in London (1964 and 1994 and again in 2017). The 

setting is mostly Maraczeck‘s gift shop in 1934 Budapest, with Georg Nowack and Amalia Balsh as 

the protagonists, who arrange to have a blind date at Café Imperiale, where Amalia waits with a 

copy of Anna Karenina and a rose; in Act II, when Georg visits Amalia at her apartment, he makes 

up a story about ―Dear Friend‖ as a much older, bald, fat gentlemen (the test); the first two 

Broadway actors were Daniel Massey and Barbara Cook; the musical was nominated for five Tony 

Awards. 

     In the meantime, the movie-makers continue their own topological adaptations (of both the play 

and the 1940 film), as well as a remake of the stage musical with Robert Z. Leonard‖s MGM In the 

Good Old Summertime (1949); the title of the screen semi-musical version is from a 1902 Tin Pan 

Alley song by George Evans (music) and Ron Shields (lyrics) that became one of the big hits of the 

era, with several notable recordings (Bing Crosby in 1954 and 1977, Connie Francis in 1961, Nat 

King Cole in 1963…), and also featured in such novels as Upton Sinclair‘s The Jungle (1906) and 

Sinclair Lewis‘ Elmer Gantry (1926); the play was re-written for the screen by Albert Hackett, 

Frances Goodrich, Ivan Tors and Samson Raphaelson (see supra, The Shop Around the Corner). 

Hammerschmidt becomes Otto Oberkungen, the owner of a Chicago music store, where assistants 

Veronica Fisher and Andrew Delby Larkin crash into each other, developing an instant and mutual 

dislike as Judy Garland and Van Jonson; Buster Keaton and Liza Minelli (Garland‘s three-year old 

daughter) also have their cameo appearances. As always, one remembers the final exchange: Van 

Johnson—―Oh, Veronica…, won‘t you open box 237 and take me out of my envelope?‖; and Judy 

Garland: ―Psychologically, I‘m very  confused, but personally I feel just wonderful.‖ 

     This series also includes the first cinematic comedy in cyberspace, You‘ve Got Mail (1998), 

which begins: ―Fade in on: 1. Cyberspace. We have a sense of cyberspace-travel as we hurtle 

through a sky that is just beginning to get light. There are a few stars but they fade and the sky turns 

a milky blue and a big computer sun begins to rise. 

     We continue hurtling through space and see that we‘re heading over a computer version of the 

New York skyline. We move over Central Park. It‘s fall and the leaves are glorious reds and yellow. 

     We reach the West Side of Manhattan and move swiftly down Broadway with its stores and 

gyrus and movie theatres and turn into a street in the West 80s.‖ Gradually, the image moves to real 

life, it is ―early morning in New York…,‖ in Kathleen Kelly‘s apartment. 

     Kathleen is thirty and /Meg Ryan/ is ―as pretty and fresh as a spring day,‖ i.e. ―rosy lips and 

cheeks,‖ (plus infra) and her code name for an over-30s chat room is ―Shopgirl‖; her boyfriend is a 

newspaper writer, Frank Navasky, a typewriter user; only she gets an e-mail (her online service 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

193 

 

provider, America Online/AOL Inc. frequently greets her with ―You‘ve got mail‖) from Joe Fox/ 

Tom Hanks, who has his own girlfriend, Patricia Eden, and whose online identity is NY152; Nora 

Ephron (director and writer), Delia Ephron (sister and writer) and Nikolaus Laszlo (credit for screen 

play) give us yet another romantic comedy about these two young people in an online romance, 

who are unaware that they are also business rivals (Kathleen Kelly has an independent children‘s 

bookstore—―The Shop Around the Corner‖--, while Joe Fox is the owner and corporate executive 

of a chain of mega bookstores run by his family). After several meetings face to face, both break up 

with their significant others, but still keep their on-line identities a secret. 

     By and by, Joe decides to arrange a meeting between Kathleen and his on-line persona (and his 

dog Brinkley), but he also reveals his feelings for her; now it is late afternoon, Kathleen goes out on 

Riverside Drive, then down a path in the park, hears a dog barking and Brinkley comes around the 

corner, followed by Joe: ―And she /Meg Ryan/ starts to cry. And he comes to her. And puts his arms 

around her… ‗Don‘t cry, Shopgirl, don‘t cry.‘ Kathleen: ―I wanted it to be you. I wanted it to be 

you so badly.‘ And as they kiss, we /the camera guys/ hold on them. And crane up and away as we 

see them, a couple kissing in the park on a beautiful spring day. A dog is leaping around them. And 

as we get further and further away from them, the screen turns into CYBERSPACE… And we tilt 

up to see the clouds and the sky and hear the sound of computer keys, clicking, clicking, clicking. 

FADE OUT.‖ 

     So, what we finally get is an updating of the 1940 The Shop Around the Corner and the 1949 

musical version In the Good Old Summertime to the Internet Age; the script also tells us, 

symbolically, that Kathleen‘s ―Shop Around the Corner‖ slowly goes under and she enters Fox 

Books; that Joe and Kathleen discuss, during one of their meetings, Mr. Darcy and Miss Bennet (of 

Austen‘s Pride and Prejudice); that for their second meeting, at Café Lanlo, the identifier is this 

book with a rose in it; and that Joe‘s ―test‖ for Kathleen is ―how about your pen pal is a fatty, who 

has to be lifted from his house by a crane?‖; and, finally, that Joe Fox‘s grandfather had shared a 

brief pen pal romance with Kathleen‘s mother, Cecilia Kelly. 

     Now back to 1943 and Sulamith Ish-Kishor (1896-1977), who, in her forties, might—or might 

not—have seen the Jimmy Stewart-Margaret Sullavan The Shop Around the Corner. Born in 

London in a writers‘ family (father Ephraim and sister Judith wrote children‘s literature in Hebrew 

and English respectively), who emigrated to the US/New York in 1909, Sulamith herself wrote and 

published over thirty books (fiction, history, religion), among which Our Eddie (1969) about this 

very journey and relocation. Her ―Appointment with Love‖ (soon to be described as a ―classic 

story‖) was first published in an issue of Collier‘s magazine for 1943. 

     The slightly re-worked template is the story of a first meeting of two pen pals after a long-

distance correspondence that lasted for something like one-and-a-half years. Before joining the 

army and being shipped overseas for service in WW II (and becoming a lieutenant), John Blandford 

had picked Of Human Bondage out of the hundreds of Army library books sent to the Florida 

training camp, found marginal notes in it that impressed him, identified their author as Hollis 

Meynell of New York and started the correspondence that led to their long expected meeting in 

New York‘s Grand Central Station. He had written about his frightful experiences in the war and 

she answered with ―Psalm 23‖ (―I shall fear no evil…‖); he had pleaded for a picture of her and she 

denied on account of the ―looks do not matter in love,‖ or judging a book by its covers /or 

―marriage of true minds‖/ argument, while the lieutenant is not allowed to use the ―picture worth a 

thousand words‖ one. For their meeting the indentifiers are a red rose on her lapel and the 

Maugham book in his hand; only Hollis (who ―was like spring come alive‖—supra) decides to test 

him and gives the rose to an older  woman (―well past forty‖), who agrees to help her with her 

scheme; and the ending is undecided, with Blandford feeling ―as though he were being split in two.‖ 

      Decades later, the story (sometimes titled ―The Rose‖) had come to be widely circulated on the 

internet as a ―true story‖ (Barbara Mikkelson), either as by S. I. Kishor or without attribution, or by 

―Author unknown.‖ The four versions we found differ in some irrelevant changes, unimportant 
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omissions or additions and even misreadings; like ―officer‖ for ―lieutenant,‖ 18 for 13 months 

(correspondence), his heart beats shocked/choked him, even ―Sumalith‖ for ―Sulamith‖ and others. 

     To save himself trouble, Christian author (over 100 books with one million copies in print + 

videos), actor, writer, sometime preacher at the Oak Hills Church of Christ in San Antonio, Texas, 

missionary and (false) prophet Max Lucado simply plagiarized the story, retitled it ―The Rose,‖ 

―The Book and the Rose‖ or ―The People with the Roses‖ and made it known as his own in 

collections (And the Angels Were Silent: Walking with Christ Toward the Cross of 1992 and 2013, 

and Stories from the Heart of 1996; Alice Gray‘s Stories for the Heart…, Jack Canfield and Mark 

Victor Hansen‘s A 3-rd Serving of Chicken Soup for the Soul of 1996), in DVD format (as 

Treasured Stories Collection) or films; of these, the best-known is Jeff Bemiss‘s 2001 30-minute 

The Book and the Rose, where the hero is John Barnes, a hunky young math teacher who finds a 

copy of Anna Karenina with scribbling on the margin; one internet reviewer described it as ―based 

on the popular short story ‗The People with the Roses‘ by Max Lucado…, a timeless love story 

about divergent paths, choices, and a meeting of hearts /rather than Will‘s minds/ and ideals;‖ it was 

filmed in Indiana and Chicago (downtown‘s Union Station) and set in 1942. In other Lucado 

―versions,‖ the young man‘s name is John Blanchard and he tracks Hollis to a Philadelphia address, 

plus he himself tells the second half of the narrative in the first person (―I‘ll let Mr. Blanchard tell 

you what happened…‖). 

     In July 2012 (updated October 2016) David J. Stewart publishes his ―Beware of Max Lucado‘s 

False Gospel,‖ from which we randomly quote: ―a perfect example of the dangers of ecumenism. 

Max Lucado desperately tries to HIDE what he believes about the doctrine of Christ;‖ ―I‘d burn all 

his books… for which he rakes in millions of dollars‖; ―a dirty compromiser,‖ who ―teaches 

numerous heresies‖ and ―perverts the Gospel massage‖; Max Lucado ―is pulling on the same rope 

as the Devil‖ and is ―sinfully compromised‖ as he ―wallows like a pig in apostasy.‖ 

     As we read such other sites as ―Preaching and Plagiarism…,‖ ―Plagiarism of Sermons‖ or, even 

better, ―Preaching Plagiarism,‖ we also come upon Marcel Barang, a translator from Thai, who 

turns down a story by Saneh Sangsuk, ―The Third Eye‖ (in his collection Duang Ta Thee Sam), and 

who explains in a postscript that ―the real model‖ for his story is ―Appointment with Love‖ by 

Utsana Phleungtham, one of the six pen names—identity problem once more?—of Pramool 

Unhathoop (1920-1987), though he, Barang, had warned him, Sangsuk, that Utsana had 

shamelessly plagiarized an American story by S. I. Kishor; the Thai author (best known for his 

novel The Story of Jan Darra, translated and edited by Barang) ―most probably read ‗Appointment 

with Love‘ in the May 1951 issue of  Reader‘s Digest (reprinted from a 1943 issue of Collier‘s—

supra) and helped himself to it…‖ After mentioning that the same story, ―re-named ‗The Rose,‘ was 

also plagiarized by preacher-author Max Lucado…,‖ Barang publishes the two parallel texts—

Kishor‘s and a retranslation into English of Utsana‘s ―tweak‖; just to make sure; i.e. to make sure 

that you do not need to be a false prophet and a fake preacher to plagiarize something. Anyway, U. 

Phleungtham‘s hero (First Lieutenant Boon Krit-rak—with Maugham‘s volume) and heroine (Miss 

Krusae Suksathian—―with a wooden flower clipped to her blouse‖) meet at noon (rather than in the 

evening) at the Hua Lamphong Station in Bangkok. 

     As far as Kishor‘s ―real‖ story goes, having come this far on the globe, let us add another 

―modern retelling‖ (published in For Me, 1998) about Gwen and Brian, who meet in an Internet 

chat room for writers and refuse to swap photos, with the two ladies at the end and a yellow rose for 

a change as identifier in an airport in Sydney, Australia; and there is another short film by Luke 

Pent and quite a number of other versions of ―Appointment with/of/for…Love‖…Worth a special 

mention is James A. Whitney‘s rewrite of 1998 (probably of some Lucado version), where the point 

of view throughout is that of the older lady (37, two children, dead husband); she takes a cab, goes 

to Union Station to meet John, tells him about the young lady who asked her to wear the red rose, 

John is disappointed and walks away in a hurry; ―I wonder where John is; I wonder whether he 
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found the young lady or what he did when he found out that she wasn‘t me. Sometimes I sit and 

look at the stars, and wonder what might have been.‖  

     And we wonder, with other readers, what is wrong with the unintended message of this story 

(the hesitation brackets inside our title, plus the dubious necessity of a final test between the mail 

pals) and how one could explain its ―huge appeal‖ (Mikkelson), an appeal that ignores—we have 

just seen—all sorts of boundaries—national, linguistic, generic, cultural, of age, reader/writer ones, 

moral-philosophical, religious… 

     The answer here could be a very long or a very short one; and ours is—simplicity, identity, 

communication. The template fable—a superposition of Laszlo‘s and Kishor‘s—is one of the 

simplest possible: boy meets girl after anonymous correspondence;  and these last emphasized 

two words contain two fundamental features of the human individual—identity and communication; 

and that explains it all, as far as the ―huge appeal‖ goes; the protagonists are caught in the 

existential(ist) dilemma of being who they are (their authentic selves, in case anything like this 

really exists) and being who they say/write they are (constructed/marketed/epistolary/online 

selves—like the avatars in computer mediated communication). 

     Quite appropriately, in one of  ―his‖ versions‘ ending, Lucado—one of his selves—inserted the 

French novelist and man of letters Arsene Houssaye, with—―There are two persons in the world we 

never  see  as they are, one‘s self and one‘s other self‖; and this becomes a problem of identity 

management and personal branding (the process of establishing a certain image or impression—

impression management and reputation management—in the minds of others), self-construal 

(Weinreich) or an actively constructed presentation of oneself (by both letter/e-mail writers), which 

all pen pals or mail pals—many millions of them—have been known to do (see all the social media 

and networking services); one may notice wonderingly how in all of our texts the content of the 

correspondence is only partially and vaguely hinted at (not because of its being a secret, but because 

of its being too well-known). And from here to online dating services and blind dating ones was a 

very small step; so small that most of these many millions have not had time to see the Laszlo-

Kishor (rather obscure) texts, or their many imitators, adapters, plagiarists…--all writers/authors 

projecting their other selves onto ―texts‖ that readers/critics are expected to perceive as genuine 

representations of split personalities. 
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     Deși drepturile omului în Europa au traversat un proces de afirmare treptată, astăzi importanța 

acestora nu este pusă la îndoială. Preocuparea pentru promovarea lor a cunoscut o lungă istorie, însă 

impactul produs de cele două războaie mondiale a grăbit această evoluție. Dreptul european al 

drepturilor omului reprezintă un model, în ciuda unor carențe care nu pot fi contestate. Fără îndoială 

că mai sunt multe de făcut în această privință, iar câștigurile nu pot fi considerate definitive
1
.  

     Demersul de a identifica originile consacrării acestor drepturi pe continentul european presupune 

depășirea unor dificultăți provocate de diversitatea opiniilor. O serie de analiști evidențiază 

importanța tradițiilor naționale, făcând referiri mai ales la istoria constituțională engleză. Din 

această perspectivă, sunt importante o serie de documente semnate de Coroana engleză, precum 

Petition of Rights (1628), Habeas Corpus Act (1679) și Bill of Rights (1689). Ca urmare a celui din 

urmă, Anglia a devenit prima monarhie constituțională din lume. Alți autori evocă rolul jucat de 

Revoluția franceză și elaborarea Declarației drepturilor omului și ale cetățeanului
2
, dar și 

Constituția Statelor Unite. Unii fac referire la gândirea antică greacă, (evocându-l pe Aristotel)
3
, la 

filosofia iluministă și accentul pus pe promovarea raționalismului, (enunțând o serie de filosofi din 

secolul al XVIII-lea, precum Montesquieu, Rousseau, Voltaire) sau la doctrinele socialiste
4
.  

     În ceea ce privește societatea antică greacă, libertatea era de natură colectivă, orașul fiind liber și 

nu membrii săi în calitate de indivizi. Acest fapt a fost observat de Benjamin Constant, care a 

realizat, la începutul secolului al XIX-lea, la sugestia „muzei‖ sale, Germaine de Staël, o celebră 

paralelă între libertatea la antici și la moderni
5
, reluată ulterior de Foustel de Coulange sau Giovanni 

Sartori.  

     Deși a preluat ideea de la Madame de Staël, Constant i-a conferit consistență, realizând o 

paralelă obiectivă între comunitățile Antichității grecești și lumea modernă. În cadrul structurilor 

nucleare din Grecia antică viața individuală nu era separată de cea socială, societatea reprezentând 

„un tot indivizibil‖, independența individuală era inexistentă, comunitatea putând dicta în mod 

arbitrar
6
. 

     Cu siguranță că influențele au fost numeroase, iar ponderea fiecărui factor în parte este dificil de 

apreciat. Interesul pentru problematica drepturilor omului s-a manifestat în lumea modernă a 

sfârșitului de secol al XVIII-lea tocmai pentru că rădăcinile acestuia erau îndepărtate în timp din 

                                                             
1 Jean-François Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului, București, Editura Hamangiu, 2009, pp. 4-5. 
2 J. Morange, La déclaration des droits de lˈhomme et du citoyen, PUF, <<Que sais-je?>>, ed. a 3-a, 1993. 
3 F. Rigaux, Les fondements philosophiques des droits de lˈhomme, RTDH, 2007, pp. 307-309. 
4 D. Owen, Les droits de lˈhomme, Robert Laffont, 1978, p. 26. 
5 Vezi Benjamin Constant, Despre libertatea la antici și la moderni, Iași, Institutul European, 1996. 
6 Olivier Nay, Istoria ideilor politice, Iași, Polirom, 2008, p. 381. Vezi și Adrian-Claudiu Stoica, De la Antichitate la 

Renaștere: cultură și civilizație europeană, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2013, pp. 50-57. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

198 

 

punct de vedere istoric. Aceste drepturi au fost introduse la început în ordinea internă, urmând ca, 

treptat, să fie consacrate și în ordinea internațională. Evocam, în context, Magna Charta, semnată de 

regele englez Ioan Fără de Țară în 1215, urmate de alte documente la care am făcut referire mai sus, 

deosebit de importante pentru acordarea de drepturi pentru supuși de către monarhie.  

     În cadrul protecției drepturilor fundamentale nu poate fi ignorat mesajul creștinismului. Deși nu 

a instituit o concepție asupra drepturilor omului, potrivit învățăturilor doctrinei creștine toți oamenii 

fiind creați de Dumnezeu dețin o serie de drepturi care decurg din natura acestora și din relația pe 

care o au cu divinitatea. Toți oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu, indiferent de etnie sau statut 

social. Ființa umană deține o serie de drepturi ca urmare a demnității sale de om, drepturi care 

preced crearea societății, care rezultă din legea naturală cuprinzând demnitatea persoanei. Cele zece 

porunci reflectă principalele îndatoriri ale omului, și, ca atare, drepturile fundamentale specifice 

naturii umane.  

     Totodată, conceptul de libertate individuală a început să se contureze în cadrul dezvoltării unor 

raporturi specifice între Stat și Biserică. Odată cu impunerea creștinismului, a avut loc despărțirea 

spațiului temporal de cel spiritual. Afirmația „Dați Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu 

ce este al lui Dumnezeu‖, prezentă în Biblie, exprimă tocmai disjuncția dintre Stat și Biserică. Deși, 

conform interpretării Sfântului Pavel, aceasta ar semnifica și respectul față de autoritatea de stat 

(toate de la Dumnezeu vin, inclusiv autoritatea temporală, care este, de altfel, necesară, întrucât 

asigură ordinea în societate), omul nu se mai supune statului în totalitate. Acesta nu mai are o 

structură duală, temporală și spirituală, ca în societățile antice greco-romane, unde nu exista 

distincția între stat și religie. Pierzând natura sa spirituală, influența statului asupra oamenilor s-a 

redus. Pornind de la această bază, s-a individualizat conceptul de libertate individuală, dezvoltat mai 

târziu în cel de drept individual.  

     În perioada contemporană, am asistat la internaționalizarea și apoi la europenizarea drepturilor 

omului. Au avut loc progrese după Primul Război Mondial - nu putem încă evoca protecția 

drepturilor omului în adevăratul înțeles al cuvântului -, însă consacrarea acestor drepturi s-a realizat 

după Al Doilea Război Mondial. Constituirea Consiliului Europei a reprezentat un „avans 

spectaculos în garantarea internațională a drepturilor omului‖, această organizație având menirea de 

a promova și dezvolta drepturile omului
7
. Datorită diversității sale, Europa s-a transformat într-un 

veritabil laborator de experimentare în domeniul drepturilor omului ca urmare a imperativului de a 

crea un drept comun
8
. Interesul pentru promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

s-a amplificat după Al Doilea Război Mondial, odată cu apariția divergențelor referitoare la 

mijloacele prin care acest obiectiv să fie pus în practică.   

     La 5 mai 1949, era semnat la Londra Statutul Consiliului Europei, intrat în vigoare la 3 august 

1949, în urma căruia se constituia Consiliul Europei, o nouă organizație de cooperare 

interguvernamentală și parlamentară
9
. Aceasta cuprinde în prezent un număr de 47 de state, unele 

dintre ele fiind și membre ale Uniunii Europene. Deși activitățile Consiliului Europei includ 

numeroase domenii, exceptându-l pe cel militar, de exemplu aspectele sociale și economice, 

sănătatea, educația sau cultura, principalul obiectiv al Consiliului Europei se referă la respectarea 

drepturilor omului
10

. 

     Textul fundamental referitor la protecția drepturilor omului în cadrul Consiliului Europei este 

Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Acesta 

constituie un document de compromis, dar reprezintă, în primul rând, o alegere principială. La 12 

iunie 1949, a fost expus în fața Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei proiectul provizoriu 

                                                             
7 Jean-François Renucci, op. cit., p. 8. 
8 M. Delmas-Marty, Pour un droit commun de lˈhumanité, Textuel, 1996, p. 225. 
9 Bianca-Selejan Guțan, Protecția europeană a drepturilor omului, Ed. a 3-a, rev., București, Editura C.H. Beck, 2008, 

p. 23. 
10 Nicolae Voiculescu, Protecția internațională a drepturilor omului: note de curs, Ed. a 2-a, reviz., București, Editura 

Hamangiu, 2017, p. 63-64. 
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al Convenției europene a drepturilor omului. În intervalul 10 august – 8 septembrie 1949, a fost 

supus dezbaterii Adunării consultative, care a introdus o serie de modificări. Textul final era adoptat 

de către Comitetul Miniștrilor la 7 august 1950. Convenția a fost semnată în mod oficial pe 4 

noiembrie 1950, la Roma, documentul intrând în vigoare la 3 septembrie 1953.  

     Fiind un document de compromis, textul convenției Convenției are un caracter evolutiv, 

permițând existența angajamentelor progresive și o presiune moderată asupra statelor, ceea ce 

implică acceptarea faptului că sistemul nu este imuabil, și, ca urmare, sunt permise și chiar așteptate 

evoluții permanente. În cadrul Consiliului Europei s-au constituit mecanisme de supraveghere, în 

vederea respectării drepturilor omului și prevenirii încălcării acestora
11

.    

     În ciuda eforturilor sale lăudabile în privința protecției drepturilor omului, Consiliului Europei îi 

lipsesc mijloacele care să-i permită îndeplinirea rolului său până la capăt. Rămâne însă principala 

instituție europeană care îndeplinește rolul de garant al respectării drepturilor omului. Convenția 

europeană a drepturilor omului a fost completată cu o serie de texte complementare, prin care 

Consiliul Europei și-a propus să consolideze garanțiile oferite de aceasta. Un document de o 

importanță deosebită, care completează articolul 3 din Convenția europeană a drepturilor omului îl 

reprezintă Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a tratamentelor sau pedepselor 

inumane sau degradante. Aceasta instituie o intervenție preventivă, ceea ce reprezintă o nouă 

abordare în domeniu
12

.  

     În cadrul documentelor menită să completeze și să dezvolte protecția rezultând din Convenția 

europeană a drepturilor omului, amintim Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale, 

adoptată la 10 noiembrie 1994 și Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră, 

semnată la 5 aprilie 1989. Cel dintâi document se referă la „granițele‖ drepturilor omului în timp ce 

al doilea aduce completări la garanțiile introduse de articolul 10 din Convenția europeană a 

drepturilor omului, pentru a nu fi obstrucționată circulația peste frontiere a informației transmisă de 

televiziune.  

     Consiliul Europei și-a propus să identifice noile amenințări referitoare la drepturile omului, în 

special privitoare la demnitatea umană. Numeroasele progrese înregistrate de medicină și biologie 

nu oferă numai avantaje, iar conștientizarea faptului că pot exista riscuri de derivă, a determinat 

Comitetul director pentru bioetică să instituie o serie de principii normative. Acestea au fost incluse 

în cadrul Convenției cu privire la drepturile omului și biomedicină, fiind traduse în reguli privitoare 

la drepturile pacienților, cercetarea medicală, tratamentele genetice și transplantul de organe
13

. În 

domeniul apărării demnității umane se înscrie Convenția pentru lupta împotriva traficului de ființe 

umane, semnată la Varșovia, la 16 mai 2005.  

     Revenind la Convenția europeană a drepturilor omului, aceasta evidențiază legătura strânsă 

dintre respectarea drepturilor omului și securitatea internațională. Sistemul european care vizează 

protecția drepturilor omului cuprinde două categorii de principii directoare: principii convenționale, 

puse în evidență de economia Convenției și principii jurisprudențiale, care reflectă jurisprudența 

Curții.  

     În cadrul principiilor convenționale includem principiul solidarității și principiul suveranității. 

Atașat principiului solidarității, remarcăm caracterul obiectiv al sistemului de protecție în domeniul 

drepturilor omului, acestea vizând calitatea de persoană. Sistemul instituit prin Convenție are un 

caracter obiectiv întrucât promovează solidaritatea între state în privința garantării drepturilor 

omului, cu referire atât la existența acestor drepturi cât și la exercitarea lor
14

.  

     Nonreciprocitatea reflectă caracterul solidar al documentelor care se referă la protecția 

drepturilor omului. Convenția de la Viena asupra dreptului tratatelor, semnată la 23 mai 1969, 

                                                             
11 A. Drzedczewski, La prevention des violations des droits de lˈhomme: les mécanismes de suivi du Conseil de 
lˈEurope, RTDH, 2000, pp. 385-386. 
12 G. Cohen-Jonathan, Aspects européens des droits fondamentaux, Montchrestien, Ed. a 2-a, 1999, p. 126. 
13 Jean-François Renucci, op. cit., p. 15. 
14 F. Sudre, La Convention Européen des Droits de lˈHomme, Paris, PUF, 1997. 
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precizează că violarea unui stat semnatar al unei convenții referitoare la drepturile omului nu 

conferă dreptul celorlalte state partenere să anuleze sau să suspende tratatul. Caracterul solidar se 

referă și la aplicabilitatea directă a Convenției europene a drepturilor omului în dreptul intern al 

țărilor semnatare, respectiv, aplicarea unei norme internaționale nu presupune crearea unei 

dispoziții speciale. 

     Principiul suveranității se referă la respectarea suveranității statelor semnatare ale Convenției, 

aceasta având un caracter obligatoriu, care reiese din consimțământul statelor care au ratificat-o. 

Totuși, obținerea consimțământului presupune nuanțarea obligațiilor prevăzute, în vederea apărării 

intereselor statelor în anumite circumstanțe. Clauza de derogare are menirea de asigura 

suveranitatea statelor, aspect prevăzut în cadrul articolului 15 din Convenție. Acesta prevede că în 

eventualitatea declanșării unui război sau a apariției unui pericol public excepțional, un stat poate 

suspenda beneficiile prevăzute pentru exercitarea drepturilor. În acest fel, o „legalitate normală‖ 

este înlocuită cu o „legalitate excepțională‖, ceea ce înseamnă că statele nu pot introduce totuși 

măsuri arbitrare. Unele state au beneficiat de această clauză: Irlanda (în vederea adoptării de măsuri 

împotriva terorismului IRA); Grecia (în perioada așa-numitului „regim al coloneilor‖); Marea 

Britanie (în vederea aplanării situației din Irlanda de Nord)
15

.  

     Principiile jurisprudențiale care ghidează Comisia și Curtea Drepturilor Omului se referă la 

modalitatea de interpretare a Convenției europene a drepturilor omului. Interpretare are, totodată, 

un caracter teleologic și evolutiv. Din această perspectivă, Convenția reprezintă un instrument care 

evoluează în același ritm cu societatea. Jurisprudența Curții este realizată pe cale pretoriană, prin 

adaptarea Convenției la transformările survenite în societate. Sistemul de protecție instituit prin 

Convenție se remarcă prin caracterul său subsidiar în relația cu sistemele naționale de protecție a 

drepturilor omului. Principiul subsidiarității presupune evidențierea autonomiei executivelor 

naționale în punerea în aplicare a Convenției, fapt reliefat prin teoria „marjei de apreciere‖
16

.  

     În ciuda dificultăților întâmpinate, Consiliul Europei reprezintă astăzi cea mai importantă 

organizație internațională interguvernamentală continentală care deține ca principal scop 

promovarea respectării drepturilor omului. Merită subliniat caracterul evolutiv al principalului 

instrument de promovare a acestor drepturi, respectiv Convenția europeană a drepturilor omului. 

Pe de altă parte, trebuie evidențiat faptul că aceste câștiguri nu au un caracter irevocabil, 

adaptabilitatea sistemului în raport cu evoluțiile societăților europene negarantând faptul că aceste 

evoluții vor fi întotdeauna pozitive. 
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Abstract: This study analyzes the novel Povestirile mameibătrâne by Radu Ţuculescu, a novel which has a 

very productive narrative space: the action takes place in Petra, an isolated Transylvanian village, now 

condemned to extinction, having an aging population. The stories in the novel display a very skillful 
narrative game between the past and the present of the settlement, with lively characters, who support the 

narrative with paradoxical or grotesque incidents. Reality always slips beyond its conventional limit due to a 

well-established mechanism of producing fiction, maintained by the imagination of the narrators. Mystery 
and tragedy remain present, even if the dislocated realities create the absurd, they generate comedy, or they 

produce magic. 

 

Keywords: the official narrator, occasional narrators, narrative symbiosis, fictional memory, magic 
elements, narration, Dionysian frenzy. 

 

 

Ţuculescu e povestitorul prin excelenţă, un fabulator neîngrădit, născocitor cu o imaginaţie 

ardentă ce construieşte microuniversuri vii, captând din plin respiraţia vieţii cu o naturaleţe 

specifică marilor povestitori. Observatorul realist, din familia prozatorilor ardeleni se află într-o 

relaxată simbioză cu fantezistul fascinat de magia estetizării, de vraja păgână emanată de ritmurile 

ascunse ale vieţii. Romanul Povestirile mameibătrâne este emblematic pentru maturitatea împlinită 

a unui prozator de excepţie, aflat în faza de stăpânire deplină a mijloacelor artistice pe care le 

exploatează din plin cu maximă eficienţă. 

Titlul romanului este şocant de simplu, asemeni picturilor naive, fără pretenţia metaforizării 

sau simbolului, personajele principale fiind, aşa cum ne dăm seama din primul moment, naratorul şi 

naraţiunea: cineva povesteşte şi cineva ascultă, ne aflăm în faţa binecunoscutului arhetip al 

povestirii dintotdeauna. Doar că aici lucrurile se vor complica puţin: cineva povesteşte, altcineva 

ascultă, apoi îşi imaginează repovestind. Mottourile aşezate în fruntea romanului din Gogol, 

Kundera şi un personaj anonim din roman, cu o replică din folclorul oral al satului ( „...dă-l dracului 

pe motan şi hai să mai bem o ţuică!‖)ating trei dintre temele ce susţin scheletul romanului: un difuz 

pact cu diavolul, râsul ca dislocare a tragicului şi cârciuma ca spaţiu de referinţă, un centru 

desacralizat productiv din punct de vedere narativ. 

Povestirea plonjează, cu vocea naratorului oficial, în satul ardelean Petra, situat în zona 

Clujului, vecin cu Negrenii. Un sat împuţinat, sortit extincţiei, cu case părăsite şi o populaţie 

îmbătrânită care e lipsită de urmaşi, sau urmaşii s-au urbanizat fără a se mai uita îndărăt. Prezentul 

acestei realităţi rurale şi descrierile legate de acest aspect sunt absorbite în fraze simple, concise, de 

o limpiditate şi obiectivitate rebreniană. Acum, spune naratorul întâlnindu-şi personajul, „cel mai 

tânăr locuitor al satului e Burdazoli, poştaşul. Are şaizeci de ani, o iapă pe nume Ema, o nevastă, nu 

are copii şi e zilnic beat.‖
1
 

Intrarea în sat este rebreniană şi ea, în stilul realismului neţărmurit tipic ardelenesc: doar că, 

în locul Cristosului ruginit al Pripasului, aici naratorul se împiedică de o tablă cu numele satului pe 

care apare înfrăţirea sa cu două sate din Franţa şi Olanda. Tot de esenţă rebreniană este şi 

nemişcarea, înţepenirea tuturor lucururilor, încremenirea nefirească a satului, doar că la Rebreanu 

acest detaliu pregătea marea izbucnire a vieţii de la horă, unde erau prezente toate generaţiile, 

                                                             
1 Radu Ţuculescu, Povestirile mameibătrâne, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2006, p. 12 
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reunind trecutul, prezentul şi viitorul comunităţii. Aici nemişcarea semnifică golirea de sens a 

prezentului şi inexistenţa viitorului: 

„În rest, totul e înţepenit într-o blândă nemişcare, fără semne de crispare... Adesea bântuie o 

linişte aproape nefirească...‖
2
 

Prezentul este lipsit de orice promisiune, doar trecutul este în permanenţă revizitat de către 

toţi naratorii oficiali sau ocazionali ai romanului. Naratorul oficial se ocupă de rama naraţiunii, el 

asigură însă nu doar obiectivarea, ci şi salturile imaginative, broderiile fanteziste ce recompun 

întâmplări auzite de la mamabătrână. Cei doi alcătuiesc un tandem interesant: mamabătrână 

povesteşte întâmplarea, care va fi preluată şi continuată apoi de narator. De multe ori, întâmplarea 

este reluată în altă parte din nou, recompusă ficţional şi colorată imaginativ.  

În această construcţie bazată pe o productivă simbioză, nu doar naratorul oficial fabulează, 

ci şi mamabătrână: redând întâmplările din memorie, firele se împăienjenesc, detaliile devin 

alunecoase, curgând sau deviind de la realitate, se amestecă de multe ori cu imagini reţinute de 

mamabătrână din lecturile ei recente, plus că, neştiind decât limba maghiară, relatările ei sunt 

înţelese doar într-o anumită măsură de către narator, restul fiind dedus, completat de imaginaţie. 

Mai presus însă de această schemă narativă de o naturaleţe exemplară, povestirea se adaptează 

mereu suflului vieţii, îmblânzind prin fiecare frază invazia haosului, mereu la pândă şi oprind cu  

fiecare povestire o prăbuşire apocaliptică ce ameninţă această lume aflată într-o veselă agonie. 

Bătrâna este privită cu fascinaţie de narator, e absorbită împreună cu poveştile ei, devenind personaj 

şi în ramă, şi în relatări. Ea e metabolizată treptat, până când cele două subiectivităţi prezente în 

acest tandem creator devin o singură voce, naratorul fiind atent însă ca niciunul să nu-şi piardă 

identitatea.  

Tragicul acestei agonii a prezentului este în permanenţă dislocat de exploziile comicului, de 

prezenţa grotescului ce insolitează şi transformă în râs cathartic realitatea tristă a unei lumi 

condamnate la moarte şi care respiră doar prin trecutul ei, cu ajutorul memoriei: 

„ nedumeririle mele erau provocate de realitatea cu totul aparte alcătuită din fiinţa 

mamaibătrâne şi aşezarea Petra. O aşezare care-şi pierdea respiraţia. O aşezare în care colcăiau 

poveşti ciudate, năstruşnice, ce mă vor prinde ca într-o plasă de păianjen.‖
3
  

În roman toată lumea bea şi povesteşte. Cârciuma şi ţuica, prezente şi în mottourile din 

fruntea romanului nu sunt întâmplătoare. Satul este un adevărat paradis etilic, în care nimeni nu este 

treaz şi luciditatea este alungată ca o boală ruşinoasă. Tragicul este convertit astfel în momente de 

un comic savuros, pentru că alcoolizarea generală demolează inhibiţiile, declanşează memoria, 

catalizează povestirea şi naşte întâmplări comice sau groteşti de care nimeni nu se miră: aici, totul e 

posibil. Lipsa de măsură, hedonismul spectaculos din roman, cu multiple forme de manifestare, 

acumularea monstruoasă a tuturor plăcerilor vieţii sunt specifice acestei lumi care-şi presimte 

sfârşitul şi în felul acesta disperarea apocaliptică devine mai suportabilă. Insaţietatea erotică, 

gurmanderia sau patima etilică sunt toate forme de manifestare ale acestei vitalităţi frenetice care 

domină lumea romanului: toate femeile din roman sunt dominate de frenezia erotică, la nunţi şi la 

înmormântări se mănâncă şi se bea cu aceeaşi poftă nebună, Demitri, soţul mameibătrâne nu se mai 

ridică din pat doi ani, mâncând până moare de grăsime şi va fi scos pe geam cu sicriul, fiindcă nu 

încape pe uşă, iar cârciuma este mereu ocupată de aceleaşi personaje masculine.  

Romanul e un păienjeniş de întâmplări, cu salturi temporale, o poveste naşte altă poveste 

prin divagaţie, orice personaj întâlnit de narator este apoi „povestit‖ de mamabătrână, de peste tot se 

poate isca pe neaşteptate o poveste, naratorul le presimte şi le vânează, iar dacă vraja poveştii îl 

acaparează, acesta o completează cu imaginaţia. El însuşi recunoaşte că intrus fiind aici, el nu este 

decât un „hoţ de poveşti‖:  

                                                             
2 ibidem, p.13 
3 Ibidem, p. 26 
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„ Nu comentez, dar simt că povestea mai are ramificaţii. Unele poate se ating de 

ramificaţiile altor poveşti. Se încurcă între ele ca rădăcinile copacilor. Fiecare copac, câte o 

poveste.‖
4
  

Pentru a înţelege însă pe deplin dinamica acestei comunităţi şi pentru a-i simţi pulsul, e 

nevoie de o iniţiere prin naraţiune: toate tainele ei se află în trecutul aşezării, unde noii-veniţi nu 

erau acceptaţi prea uşor sau chiar unii au preferat să-şi păstreze condiţia de izolaţi: Robert Stuparul, 

Rusoaica, Margolili şi mama ei, Hudinela, vrăjitoarea satului. Naratorul simte că locul poate fi stors 

de poveşti exemplare, că aici realitatea naşte forme ciudate de ficţiune: „ În satul nostru, spune un 

personaj la crâşmă, totul e posibil...‖ Locul este un catalizator al imaginaţiei: „ Locurile povestesc şi 

ele, păstrează urmele întâmplărilor, ale faptelor. Trebuie doar să le descifrezi, să le simţi, să le 

percepi...‖ 
5
 

Naraţiunea revine însă în mod obsesiv asupra unui singur personaj feminin, Margolili, 

femeia fatală a satului, capabilă să aprindă şi aerul în jurul ei prin forţa magiei erotice. Dispărută 

fără urmă în noaptea unei nunţi de pomină, la care revin mereu, concentric, poveştile relatate în 

roman, ea devine astfel marea absentă a romanului, căci condiţiile dispariţiei ei au rămas până în 

prezent neelucidate, şi aşa vor rămâne până la sfârşitul romanului. Toţi se întreabă, evident, dacă a 

fost o plecare sau o crimă, însă fascinaţia femeii rămâne să plutească asupra întâmplărilor ca o 

încercare de conservare prin poveste a frumuseţii eterne. Deşi este mereu anunţată relatarea „nunţii 

de pomină‖,  ea va fi amânată mereu, lăsată pentru sfârşitul romanului, atunci când toate celelalte 

relatări i-au creat deja contextul.  

Elementele magicului nu lipsesc şi sunt presărate în momentele-cheie ale poveştilor: în 

„acest loc uitat de Dumnezeu, nu şi de diavol‖, apare la răstimpuri motanul negru bulgakovian 

pentru a da peste cap evenimentele aflate pe făgaşul lor normal. El este cel ce deturnează 

întâmplările, înecându-le în carnavalesc, declanşând haosul fertil al vitalităţii neînfrânate, 

zgomotoase, fie la o înmormântare, fie la o nuntă. Diavolul bulgakovian apare şi la nunta de 

pomină, când fură luna de pe cer, lăsând satul în împărăţia forţelor întunericului. Între înmormântări 

şi nunţi nu pare să fie, în final, nicio diferenţă, toate alunecând în expansiuni carnavaleşti ca reglări 

orgiastice ale energiei colective. Interesant însă este felul în care sunt amplasate aceste evenimente 

polarizate în economia romanului: romanul se deschide cu relatarea unei înmormântări (cea a lui 

Demitri, soţul mameibătrâne) şi se încheie cu relatarea marii nunţi de pomină, nunta de basm care a 

durat trei zile şi trei nopţi, reprezentând apogeul glorios al vitalităţii, dar şi momentul din care 

începe alunecarea în declin. Înainte de acest moment este povestită, de data aceasta de către narator 

înmormântarea mameibătrâne. Dacă la prima înmormântare de la începutul romanului încă era 

prezent motanul negru (diavolul) pentru a răsturna evenimentele, aici magicul este exclus deja, nu 

doar Dumnezeu, dar şi diavolul a uitat deja această aşezare.  

Şi iată că lucrurile decurg cam în felul următor: naratorul asigură rama povestirii, 

productivitatea iniţială aparţine bătrânei pe baza unei memorii fabulatorii prodigioase, naratorul 

asigură re-creerea ficţională, prin atmosferă şi culoare, creează contextul senzorial, fiind responsabil 

cu estetizarea aşadar. Dar tot mai e nevoie şi de lucrarea diavolului, responsabil cu insolitarea 

evenimentelor, cu dislocarea, inversarea polarizării, asigurând fluidizarea şi deturnarea 

evenimentelor în opusul lor. Ca urmare a acestor insolitări, ţâşneşte de cele mai multe ori grotescul, 

comicul apare luând locul tragicului, ordinea este detonată şi forţată să producă în realitate fertile 

răsuciri haotice. 

Interesante sunt poveştile de cuplu din roman: realităţile conjugale ale sătenilor sunt dincolo 

de orice imaginaţie, aşa cum bine constată naratorul la un moment dat: „Realitatea depăşeşte de 

multe ori şi cea mai bolnavă imaginaţie‖. Cuplurile găsesc în timp modalităţi foarte ciudate de 

supravieţuire sau pur şi simplu de coexistenţă: soţii Herman nu-şi vorbesc de cincizeci de ani, 

Nanapeter şi Marica se înjură de-a lungul a multe decenii, preotul satului se ocupă mai ales de 

                                                             
4 Ibidem, p. 24 
5 Ibidem, p. 162 
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„vindecarea‖ enoriaşelor neglijându-şi soţiile, Rozamunda, castratoarea de porci este dusă acasă în 

roabă de soţul ei după expediţiile la crâşmă, Galina îşi încornorează bărbatul cu Totianoş, preotul 

satului etc. De fapt, adulterul pare să fie o distracţie foarte îndrăgită şi practicată cu râvnă de 

locuitorii satului, alături de sportul extrem al insaţietăţii etilice. Femeile le pun coarne bărbaţilor lor 

cu veselie şi naturaleţe. Amoralitatea, beţia etilică şi cea erotică sunt funcţii de supravieţuire într-o 

lume ce pare că şi-a încheiat ciclul vital şi se răstoarnă într-o veselă şi voluptuoasă decadenţă.  

Interesante sunt simbolurile animaliere din roman: naratorul este obsedat de-a lungul 

plimbărilor sale prin sat de zgomotul unor roiuri de albine, laitmotiv prezent până la sfârşit, singurul 

zgomot auzit părelnic în această linişte amorţită a aşezării. Întâlnim apoi imaginea motanului negru 

umanizat preluat din Bulgakov, dar motanii sunt prezenţi şi în ograda bătrânei, otrăviţi apoi de 

vecinul Nanapeter. Interesant este şi laitmotivul  porcului, ce apare şi ca dublu animal al lui 

Demetri: când se decide să nu mai coboare din pat, soţul bătrânei cumpără un purceluş ce se îngraşă 

în paralel cu el. Cînd îşi presimte sfârşitul, vrea să vadă porcul şi, când îl vede rotunjit bine, e liniştit 

că pomana sa va fi reuşită. După care moare. Porcul apare, în repetate rânduri, tot ca simbol al 

insaţietăţii, etilice de data aceasta, şi în cuvintele repetate ale Rozamundei, castratoarea de porci. Ea 

ameninţă cu pedeapsa castrării pe bărbaţii care „se îmbată ca porcii‖, dar şi pe diavolul însuşi, care 

face şotii la înmormântarea lui Demitri. Gluma mameibătrâne nu este deloc deplasată atunci când 

afirmă fantezist că Rozamunda a venit la nunta de pomină călare pe un vier, trimitere tot la sabatul 

vrăjitoarelor din Bulgakov. Dezlănţuirea femeilor din ultima noapte a nunţii e tot o trimitere 

livrescă la Bulgakov.Nunţile şi înmormântările sunt şi momente în care se reunesc personajele 

romanului, ca forme de manifestare a energiei colective, aceeaşi funcţie având-o şi crâşma satului. 

Mai există şi o altă beţie prezentă în tot romanul: cea erotică, alături de cea etilică. În aceste 

fragmente, sunt prezente materii vegetale subtile, asociate cu senzorialul, cu răsfăţul voluptuos al 

simţurilor, pe când simbolurile animaliere erau asociate cu excesul şi insaţietatea. În scenele 

erotismului feminin apar aceste materii vegetale sublimate, cum ar fi mierea, vinul, nucile, ceaiul 

parfumat de plante, toate alimente afrodisiace, îmbătătoare şi înmiresmate, asociate cu beţia 

simţurilor. Episoadele în care se celebrează senzualitatea feminină sunt şi acestea magistral realizate 

de autor, sunt momentele de armonie deplină ale romanului,  de o uimitoare frumuseţe, în care viaţa 

e respirată ca un drog îmbătător. 

Simetriile romanului sunt şi ele remarcabile: adunarea „sabatică‖ a tinerelor femei, veselia 

descătuşată a acestora, petrecerea lor la târgul de la Negreni, îmbăiatul la marginea pădurii după 

stingerea tăciunilor aprinşi în apa cu ierburi înmiresmate este şi el un moment magic, ritualizat, 

trimiţând la dansul ielelor: „ Cine poate rezista la atâta frumuseţe? Nici diavolul...‖ În paralel cu 

acest episod apare şi adunarea bărbaţilor de la crâşmă, cerc ezoteric unde sunt acceptaţi şi câţiva 

privilegiaţi: Rozamunda, castratoarea de porci, admirată şi temută de bărbaţii comunităţii şi iapa 

năzdrăvană, umanizată a lui Burdazoli care hăpăie bere din „vailing‖alături de ei şi doarme.  

Crâşma are funcţia hanului sadovenian: loc de convergenţă al personajelor şi locul unde, 

deşi nu se întâmplă nimic, se întâlnesc oamenii şi poveştile lor. Doar că aici se bea ţuică, iar nu 

vin...Inclusiv prezenţa iepei năzdrăvane, numită îngerul păzitor al veşnic alcoolizatului Burdazoli, 

cu funcţie de catalizator al poveştilor pare a trimite la „iapa lui Vodă‖. Iapa este primită cu multă 

dragsote printre cei de la crâşmă, nedespărţită de stăpân, având mai mare grijă de el decât soţia. În 

plus, e dotată cu o inteligenţă cât pentru doi... 

Conversaţia de la crâşmă, un episod şi acesta magistral al romanului, devine un adevărat 

festival improvizat al unei savuroase oralităţi, cu o sclipitoare interacţiune a replicilor, unde 

poveştile curg în avalanşe, unde există şi drept de proprietate asupra poveştilor relatate, respectat ca 

o lege nescrisă („ lasă-mă pe mine, e povestea mea!‖). Fragmentul este savuros, cu izbucniri ale 

unui comic inspirat, în timp ce imaginaţia etilică atinge cote maxime, dar în limitele coerenţei,  

supravegheată de către Rozamunda care e gata să sancţioneze forţarea limitelor prin castrare... „ 

Doar bărbaţii care n-au simţul umorului ar trebui castraţi‖, spune Rozamunda. Ironia, sarcasmul, 

comicul acaparant, irezistibil, toate sunt acceptate ca o convenţie a coabitării: nimeni nu se supără la 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

206 

 

forţarea limitelor. În acest regal al dialogului, se întâlnesc fantomatic maeştri ai genului: Caragiale, 

Preda sau Groşan. 

Personajele s-au închegat mai întâi fantomatic, din aburii poveştilor mameibătrâne, apoi 

naratorul le-a întâlnit în carne şi oase la crâşmă, cunoscându-le mai întâi povestea: în episodul de la 

cârciuma satului se întâlnesc trecutul şi prezentul, realitatea cu ficţiunea. 

Şi acest episod epic reia în conversaţii misterul în jurul căruia gravitează toate poveştile din 

roman: dispariţia lui Margolili, anunţând marele moment epic de la final, după ce au fost expuse 

înlănţuit toate tensiunile mocnite, toate conflictele ascunse, toate pasiunile tăinuite. Momentul este 

păstrat până după relatarea agoniei şi apoi morţii mameibătrâne, toate acestea punctate sobru, 

rebrenian, stil tipic pentru înregistrarea şi descrierea prezentului. Saltul final în momentul de apogeu 

al întâmplărilor se face abia după aceea, lăsat fiind pentru încheiere. Aici s-au adunat toate firele, ca 

într-o pânză de păianjen începută de pe margini, înaintând spre centru. 

Capitolul nunţii se deschide cu vocea bătrânei, deşi ea a murit deja, apoi naraţiunea e 

preluată de naratorul care imaginează totul, detaliat. O nuntă măreaţă, cum n-a mai fost, un vârtej 

ca-n basme, adevărată celebrare dionisiacă a vieţii. La nuntă apare Margolili cu soţul ei Stuparul şi-

şi face apariţia şi motanul negru, care va genera din nou dezlănţuirea haotică şi dispariţia lunii de pe 

cer. Petrecerea culminează cu dispariţia frumoasei Margolili, iubită şi urâtă de toţi, personaj 

controversat, purtând în ea misterul şi paradoxurile vieţi înseşi. Rămasă încremenită astfel în 

tinereţea ei, frumuseţea ei rămâne conservată în eternitate. În memoria tuturor.  

În ciuda umbrei extincţiei ce apasă asupra aşezării, Povestirile...este un roman al celebrării 

vieţii, aşa cum autorul însuşi, Radu Ţuculescu afirmă: „...Viaţa se hrăneşte din ea însăşi şi irupe în 

permanenţă sub semnul pasiunii dezlănţuite, al veseliei şi bucuriei, prelungindu-se neabătut dincolo 

de moarte. Romanul povestirilor mameibătrâne vorbeşte despre un timp răsturnat, răsucit într-un 

prezent perpetuu, atins de verva veşniciei.‖ 
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Abstract: Octavian Palerřs writing Caminante though liable to fall into the journey diary category along 

with Journeys through memory. Egypt. Greece, Journeys through memory. Italy, still contrasts through 

personal load, through the need for confession. Therefore, in Caminante Octavian Paler nevertheless breaks 
free from Journey through memory leaving the travel memories genre and entering the authentic journal 

territory. Paler uses his journey to Mexico as a pretext for a series of essays on Cortés, Ciudad de Mexico, 

Moctezuma, aztecs and mayans, pyramids and life in general. The writer will assume in Caminante the 
travellerřs condition, for whom the journey means self awareness, confrontation with himself and his 

dilemas. Through myths, Paler is trying to offer himself a compensation of the struggle against an 

overwhelming reality, in a world created without fissures and upsetting questions. Octavian Palerřs journeys 

display a profound intellectual adventure, meaningful and shining, one detectable on the ideatic level rather 
than on the level of an immediate reality. 

 
Keywords: journey, confession, essay, diary, myths. 

 

 

Introduction 

We can notice in the evolution of the contemporary literature, an expansion of the authentic 

document, of the diary, although the diaristic genre had been overshadowed for many years, it had 

been kept in an ―antechamber‖ of literature, without being completely assimilated nowadays. The 

diary is, as it was demonstrated, ―a sign of cultureʼs maturity, fullnes,‖
1
 showing ―the level of 

development specific to the society and to the consciousness of human personality,‖
2
 being a 

necessity of the current times. Belonging to the same sphere of subjective literature, the personal 

diaries, the memories, the confessions and the literary autobiographies have many common points. 

However, between the journal and the other related species, there are structural differencies 

determined by the essence of its content, by the specific techniques of writing it, by the vision it 

projects onto the life facts and circumstances it evokes.  

The memories, the confessions and the literary autobiographies are retrospective 

experiences, filtered through the manʼs consciousness, by means of the conclusions made on the 

basis of our life experience. Octavian Palerʼs books – Roads through Memory. Egypt, Greece 

(1972) Roads through Memory. Italy (1974) – fall under the category of the travel memoir, that 

includes the ―moral reflection and a discreet poetry of time,‖
3
 while Caminante ―focuses on the 

firect formula of the diary.‖
4
 The first journey to Egypt, taken when he was 30 years old, (in 1956), 

and the second, when he was 44, reveal us a mature writer, characterologically and intellectually 

shaped, displaying a great spiritual disponibility. 

The narrative formula of these ―roads through memory‖ is that of remembrances, of the flow 

of retrospections, which explains the words of the traveller-writer included in the foreword to the 

1972 volume: A part of the details from this book faded away, another part were intentionally 

ignored.‖
5
 

                                                             
1 Eugen Simion, The Fiction of Personal Diary, vol. I, Univers Enciclopedic, Bucharest, 2001, p. 12. 
2 Idem. 
3 Eugen Simion, Contemporary Romanian Writers, vol. III, Cartea Românească, Bucharest, 1984, p. 516. 
4 Nicolae Oprea, The Work and the Author, Paralela 45, Bucharest,  2001, p. 113. 
5 Octavian Paler, Roads through Memory. Egypt.Greece, Albatros, Bucharest, 1972, p. 7. 
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Following hard upon Octavian Paler, we notice that the authorʼs intention is not ―necessarily 

to write a travel book, but a book where the roads turn into subjective time and questions‖
6
, that is 

―something different.‖ The roads through memory have first of all a self-expressive function, 

concerned with the transposition of the writerʼs soul of a cultivated poet, dominated by impressions, 

images, by the entire picturesque of some close and still distant countries, by landscapes, 

monuments of art, gestures that he filters through the various instances of meditation. Memory is 

just one of them, that the author seems to have integrated into his obsessions, next to solitude,  

desert, etc., recurring themes of Octavian Palerʼ s writings. 

Although he ―is a sedentary individual, a home-lover,‖ Octavian Paler proves himself to be a 

tenacious traveller, endowed with the power of covering enormous spaces, without complaining 

about the shock generated by going beyond the borders between the civilizations. He begins his 

travels as an insider concentrated on the search of inner images or of the impressions left by the 

readings. The travel becomes for Octavian Paler a way of decanting his numberless nostalgias and 

obsessions, projections of his mainly romantic structure. 

“Caminante” between journey diary and confession 

Although it also deals with the travel diary, Caminante breaks with the Roads through 

Memory, going beyond the frames of the memoirs-based travel and pentrating between  the borders  

of the authentic diary: ―The Mexican «diary» is my first real diary, written on the basis of the direct 

impressions, comprehending what I thought and felt, daily, in a world that surprised me by fissions 

and and by its equivocal time.‖
7
 The book is suggestively entitled A Mexican Diary (and counter-

diary), following the model of Malrauxʼs Anti-Memoirs, a suggestion that will be essayistically 

exploited by the writer, in the present pages. Paler gives up the enfranchised idea, according to 

which any diary is by definition a mirror of reality, leaving his essayistic mark upon it and 

involving the reader in a lecture that, needs here and there extended pauses of meditation.  

Paler uses the travel to Mexico as a pretext for a series of essays on Cortés, Ciudad de 

Mexico, Moctezuma, on the Aztecs and the Maya people, on the pyramids and life in general. The 

manner the author chose o write the book is indeed interesting. Thus, much of book is written 

during the travel, but, at the end of each essay, there are several paragraphs written with italics, by 

means of which Paler comes with additions and impressions ―objectively,‖ shaping thus a 

fascinating antithesis between the man that tries to get acquainted with Mexico through the eyes of 

the traveller and the man that makes remarks on it, reading again notebooks including travel notes: 

―There are, probably, places that call you not necessarily in order to know them, to get familiar with 

them, but to show you the way you perceive them. Unwillingly, the diary I kept in Mexico 

gradually became the story of a rupture: the rupture of the Mexican soul, as well as of my soul, as I 

discovered myself dumbfoundedly in this rupture.‖
8
 The erudite traveller complements his travels 

notes in Mexico, the land of the mysterious civilizations, enveloped in the tropical sun. It is a book 

written ―on the spot,‖ in short, alomost sterile sequences of happenings, but not devoid of a deep 

experience and a concentrated vision: ―Objectively precise, this is permanently mirrored in another 

vision, the subjective one.‖
9
 Although it is a travel book, the authorʼs intention in Caminante is not 

to put down excitedly what he observes, but rather what he feels when he rediscovers myths such as 

the snake, the pyramids, the aquatic labyrinth, Moctezuma, etc. Paler tries to offer himself among 

the myth a compensation for the anxieties in front of an onerous reality, in a world shaped without 

fissures and concerning questions. 

Through the essayistʼs eyes, Mexico seems to be almost exotic. The Mexican travel is 

written down daily, the impressions are immediate, lest the writer should miss some detail that 

                                                             
6 Idem. 
 
7 Octavian Paler, Caminante, Albatros, Bucharest, 2003, p. 7. 
8 Octavian Paler, Caminante, Eminescu, Bucharest, 1980, p. 7. 
9 Marin Sorescu, Take Care while Bringing the Piano Downstairs, Cartea Românească, Bucharest, 1985, p. 208. 
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might subsequently ontribute to the overview, in a really contagious efervescence. Octavian Paler 

puts everything down meticulously in a pocket book, that he learned how to use ―along the way,‖ 

putting it on his knees or on the corner of a table, in the plane, in the bus, in the hotel room, or on 

the hot stones of the pyramids. As far as the relief, the clime, the people, the Mexican traditions are 

concerned, that turned into the source of a serious analysis, the author does not lose the occasion to 

have a dilaogue with his own self, to confess himself. In the case of Paler, everything is related to 

the self: ―Actually, we do not need to travel all over the world, to wander. (…) Of course, to see 

involves first of all the need to see. However, we probably do not discover anything 

important during a travel, unless we discover something w ithin ourselves. A travel is 

finally, similar to the Odyssey, almost always a travel of our own truths and an 

opportunity to make things clear, as long as it does not resume to simple impressions.‖
10

 

Standing between ―the hands of the god of time‖ and those of ―the ancient god,‖
11

 the writer 

begins his travel by the focus on the plane flight, so anguishing for somebody like him, ―born under 

Cancer,‖ which arouses his spirit, making an analogy with Icarusʼ flight, that we, the ordinary 

people, will always perceive symbolically and not as a aspiration, as: ―(...) our souls will always 

belong to the land that I can distinguish fragmentarily, covered by the forests.‖
12

 If the other 

travellers spend their time up to the destination by reading detective novels, Paler rememorates his 

melancholies, so well-known to us, shadows of the writer in his works. The arrow-like covering of a 

Gothic cathedral reminds him of his lost manuscript, he had long searched for, entitled 

Rehabilitation of the Middle Ages, and it outlines a real discourse in favour of this period: ―(...) «the 

night of the Middle Ages» represents, in my opinion, on eof the most obstinate didactic platitudes. 

Giotto and Dante can be abusively annexed to Rennaisance, as forerunners. How could we reconcile 

the thirsty for the absolute og the Gothic edifices with the idea that there is only barbarity, cruelty 

and confusion beyond Renaissance? I may be wrong when I claim that Renaissance is a bright 

fatigue of the Middle Ages, but I am convinced that despite the current prejudices that reduce the 

Middle Ages to evils, people dared more then from certain points of view. The Gothic arrow is the 

sign of a spirit that aimed directly at the sky, while the wisest of all, the most practical, Renaissance, 

preferred to discover the earth. (...) Icarus is maybe a myth more appropriate for the Middle Ages 

than for Renaissance.‖
13

  

In a century that ―forces us not to be patient...‖
14

, where ―We search for wisdom itself in 

concentrated forms‖
15

, obeying the alert rhythm from one boarding to another, who remembers the 

―outdated maxims‖ such as the Latin ―festina lente?‖
16

. We plentifully sense the subtle irony of the 

writer disappointed by those ―wander through the world far and wide, understanding so little from 

it‖ and deluding themselves into thinking that ―the world has no longer any secrets to hide.‖
17

  

The extremely sensitive structure of the essayist, able to filtrate even the traces of sand from 

under the steps of time, feels even closer to the vision of the American historian William H. 

Prescott on the Mexican world. By his paper entitled The Conquest of Mexico, Prescott makes 

known the term Aztec in the whole scientific world: ―Before, while Stephens blazed the path to the 

temples and pyramids of the Maya civilization, holding the hatchet, Prescott, almost blind, was 

writing down on his shiver plate The Conquest of Mexico, revealing to the world, without going 

out of his working room, the Aztec civilization. As far as I am concerned, I like Prescott to 

Stephens, as I continue to be an eternal dilettante among the travelsʼ professionals.‖
18

  

                                                             
10 Octavian Paler, Caminante, Albatros, Bucharest, 2003, pp. 149-151. 
11 Octavian Paler, op. cit., p. 10. 
12 Octavian Paler, op. cit., pp. 11-12. 
13 Octavian Paler, op. cit., pp. 13-14. 
14 Ibidem, p. 16. 
15 Ibidem, p. 18. 
16 Ibidem, p. 17. 
17 Ibidem, p. 19. 
18 Idem. 
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This is the traveller Octavian Paler, who, left in search of the world, assumes the role of 

creator and reshapes, re-creates and reinvents it between the walls of his room, on another 

continent, an insular continent of his solitudes. Convinced that the Mexican fiesta 
19

 is the product 

of ―a world that amuses easily,‖ the writer was to discover that sadness can hide beneath any mask:  

―Such as laugh, in the case of Baudelaire also knows sadness, the fiesta also knows 

solitude. Solitude is, according to Octavio Paz, the source of this burst of happiness and 

joy. In other terms, the Mexican needs celebrations to do away with sadness, to get out of 

himself. Without these celebrations, in the absence of their noise and brightness, the 

Mexicans could not break free from time to tine, from the negative feelings inside them. 

(...) They enjoy these parties with all their heart, to return then to their loneliness.‖
20

 This 

may be the reason why ―the Mexican calendar is overcrowded with celebrations‖
21

, that 

turn the streetsʼ pavement into scenes where Indians with their faces hidden beneath the 

masks decorated with colourful bonetts dance. Într -o asemenea lume cele mai simple 

gesturi devin simbol, capătă semnificaţie: ―The dance transforms into meaning . The soul 

purges itself off the dust. It becomes pure. (...) The measure, (the limit, the restraint) 

revenges by excess. (...) The fest purifies the souls from the toxines of solitude, thi s is 

why the opportunity offered by the fiesta must not be lost.‖
22

  

The writer has the qualities of a good psychologist, being able to penetrate not only 

into the labyrinth of his own doubts and anxieties, but also into the abyss of the Mexican 

soul, noticing subtly the duality that characterizes the behaviour of the Aztec godsʼ 

worshippers: ―(...) the Mexican soul is a mixture of passion and reluctancies. Passion gets 

him out of himself, whereas reticences make him yield. The Mexican gives us the feeling 

of insecurity, when he actually experiences a permanent fight with h imself. Those 

knowledgeable about the Mexican soul made me understnad that, feeling himself 

vulnerable, the Mexican is ready to risk everything. Although he fears dangers, none of 

them seems to him to be too big. Dignity probably means for him to hide his fear as good 

as he can. It is not difficult to understand why some quiet people screa their heads off; 

why an usually shy temperament suddenly becomes aggressive; and why the most vital 

passion is sometimes so close to death. However, such as violent rains  fall from the burnt 

sky, the most ceremonious Mexican can make us feel pleasantly surpised, if he is 

provoked. In order to hide his shyness, he becomes fighting. Aware of his weaknesses, h e 

risks more than it is necessary. (...) Introverted and cordial at  the same time, the Mexiacan 

does not reveal his soul more than it is necessary. He prefers to remain an enigma. (...)  He 

feels safe only when he must bear his solitude. Furthermore, he got used to being lonely so 

much, that it is only violently that he can give up on his solitude. This is the reason why 

he sings and dances during the parties until he becomes exhausted.‖
23

  

The gods of some excessive and volcanic, hot tempered people, could o nly be 

devoid of restraints, getting closer to the gods of Olympus only by the humanism that they 

borrow from those that worship them: ―(...) my mind of European citizen, familiar with 

other kinds of myths, with gods that celebrate in Olympus, committing adulteries cold-

bloodedly, was not ready to understand a god that stumped along the land, among the nopal bushes 

until he flew to the sky, after he had been a king held in high esteem and a known man of wisdom 

in Tula. Sometimes, I felt like smiling during the first part of tragedy. Each time I was tempted to 

do so, I flushed the very following moment. Quetzalcoatl insisted upon knowing all the pains of the 

world, which helped him see that life and death condition one another reciprocally, similar to 

                                                             
19 Florica Dimitrescu, Dictionary of New Words, IInd edition, Logos, Bucharest, 1997, p. 102. 
20 Octavian Paler, Caminante, Albatros, Bucharest, 2003, pp. 30-31. 
21 Idem. 
22 Octavian Paler, op. cit., pp. 32-33. 
23 Ibidem, pp. 58-60. 
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suffering and hope.‖
24

 Projected into another space and time, the traveller thirsty for knoweldge, 

must ―first adress mythology, before history.‖
25

 Myths acquire here profoundness and meanings, 

―that our words can no longer render‖
26

, as we find ourselves on the land where the balance scales 

are never in an equilibrium, where ―(...) the tree of the universe has two arms. An arm of love. 

Another of suffering.‖
27

  

The writerʼs humanism seems to be undermined by his attempt to understand the Aztec and 

Maya gods, that need the death of human beings in order to remain alive. They seem to intuit that, 

by their cruelty, they break a cosmic order. The reproductions of gods seem to gain the colour of the 

paintings illustrating the people terrorized by the Inquisition, ot by the dictators thirsty of blood, 

being thus associated with the esthetic sphere of the grotesque: ―(...) a sculpture almost three meters 

tall, weighting two tons, representing Coatlicue, «wearing a skirt of writhing snakes». The most 

fierce in the Aztec Olympus, according to the European taste. Brutal and hypnotic. Her face is 

formed by two facing serpents (after her head was cut off and the blood spurt forth from her neck in 

the form of two gigantic serpents), referring to the myth that she was sacrificed during the 

beginning of the present creation. She wears a necklace made of human hearts, hands, and skulls. 

The skirt of snakes, rhombsu-shaped, symbolozing the earth, is encircled with a dark coloured belt, 

illustrating a skull and two knotted snakes. Her feet and hands are adorned with claws and her 

breasts are depicted as hanging flaccid from pregnancy. (...) The stome was smoked with nopal 

essence in the temple of Tenochtitlan and splashed with blood‖
28

 ; Xochipilli, the young god of 

Beauty,  of Youth, «the prince of Flowers» was represented by a skull, whose drawn image 

suggested a terrifying grimace.‖
29

 The comparison with the gods of Olympus becomes necessary, 

by an antithesis that brings face to face two different cultures, one that serves the beautiful and the 

art and another subjected to terrors and fear: ―Although the truth is less and less comparable to the 

beautiful, it is difficult not to agree with the gods, that shaped beautiful gods, luring them to the 

human pleasures. The Aztecs distorted the godsʼ faces and wreathed them with snakes, to make 

them as terrifying as possible.‖
30

 Thus, the fear that supported flourishing empires until the arrival 

of conquistadors, is preferable to those, who, beyond being perceived as a disembarrassment of the 

gods with terrifying faces, become ―(...) am implacable end that was to be expected.‖
31

  

In Mexico, similar to Greece and Egypt, the art descends on the sand in the time glass, to 

turn into the strong essence of myths: ―In Mexico, (...) I understood that «mythological time» 

does not necessarily elapse to the gates of the archaeological sites. The gods come there 

from time to time under the form of souvenirs, bought by the visitors. However, on the 

fields of cacti or in the secluded villages neighbouring them, there are moments when the 

arid face of the god of rain can be dimly noticed.  

The Mexican history finally came to terms with them. It seems that history i s not 

enough for the Mexican people and that myth offers them everything they cannot find 

inside history. This is the reaon why, for the Mexicans, legends are not part, as in the case 

of other nations, only of their cultural patrimony. They are not simple stories. They seem 

to excerpted from the contemporary life, contaminated by it, mixed with it. ‖
32

 In a country 

where ―the vocation for myth remained almost intact‖
33

 and where ―a myth is not a simple story on 

                                                             
24 Ibidem, p. 57. 
25 Idem. 
26 Ibidem, p. 55. 
27 Idem. 
28 Octavian Paler, Caminante, Albatros, Bucharest, 2003, pp. 69-70. 
29 Ibidem, p. 71. 
30 Idem. 
31 Radu Sorescu, Octavian Palerʼs Work, Didactica Nova, Craiova, 1996, p. 90. 
32 Octavian Paler, op. cit., p. 168. 
33 Ibidem, p. 297. 
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gods, it is also a way of feeling‖
34

, where ―there are also shadows in the light‖ and where 

―happiness is sometimes painful,‖
35

, we discover the Minotaurul, between the confusing situations 

of a ―vegetal labyrinth‖
36

 and Sisyphus climbing up a rainy cloud and falling down ―into the flames 

of hell.‖
37

  

Octavian Paler is a master of the ample descriptions, abundant in visual and auditory 

elements, that pave the way for the imaginative sphere: ―The sun is burning right above us, in the 

middle of the day, on a perfectly clear sky. Down, among the ruins, pepper tress are in blossom. All 

around, there were many extinct volcanoes. I close my eyes, and I seem to hear a dull sound coming 

maybe from the womb of volcanoes...‖
38

; ―The headlight resemble some bright hatches that help the 

bus to force its way through this liquid jungle that threatens to engulf us, while the night is torn by 

lightnings. The electric snakes, (lightnings) invading the sky, penetrate the night with a troubling 

panic, making us fell that we strike into a primordial night, where everything is both terifying and 

sublime. The jackals probably lie now in ambush, with their eyes burnt by lightnings, looking at the 

sky and nobody in the jungle dares to sing or shout anymore. The thunders fall imperiously, as if 

determined to tear the night down, to turn it into ruins, to mix it with the ruins of Mexico.‖
39

 The 

pictural sense of the essayist transposed on stamps interwoven from the delicate threads of corn silk 

from the Aztec fields seem to rather fit the efervescence of the colours present in Van Goghʼs 

paintings. It is an ecstasy, a euphoria of personal undergoing, a concentration of the senses washed 

by the rains Maya gods and by the sun of the Aztec pyramids.  Involuntary memory, curled as the 

feathered serpents around the immediate experience makes its presence felt, springing as the time-

burnt grass under the travellerʼs feet: ―The sun is beating down on my back. For a moment, I feel 

like being home, turning back from the beach, in the afternoon, when in Bărăgan, the light seems to 

lighten on the windshield, except that, on the left, there is the famous Popocatépetl, mysterious and 

glacial.‖
40

  

The existential duality that seems part of that universal dichotomy that came into existence 

as early as genesis, lies at the basis of the present paper. The fragments of reality, reshaped by 

means of an interiorization of memory, confer coherence and steadiness to the visual, turning into a 

stimulus of confession. One of the confessions the author makes at a certain moment comes to 

consolidate the idea that the thorough analysis of the Mexican soulʼs vibrations brings out into high 

relief the deep rupture within his soul: ―Mexico made me reflect on my condition of an intellectual 

born in a village I had left from while still a child. All the ruptures that exist deep down into my 

soul are complemented by another one, that makes clear and resumes all the others. It became clear 

to me that everything conservative inside myself complicated my melancholies and mistakes.‖
41

  

The writer meets a civilization of the contrasts,  difficult to understand for an 

European in love with the antiquity. Mexico seems to be enveloped in a mystery that it 

knows how to cultive, amazing us once again by the celebration of life and death with the 

same pathos: ―Used to fear death, I was surprised to see it celebrated, in Mexico. Of 

course, I quickly realized that the mexican people were actually trying to exorcise fear, to 

make it easier to endure, to go through. However, I admit that there are details that 

disconcert in Mexico a man inclined rather to avoid the thought that he will day some 

day... (...) The Mexicans do not pretend to make philosophy. They just act exactly how 

                                                             
34 Ibidem, p. 286. 
35 Ibidem, p. 298. 
36 Ibidem, p. 185. 
37 Ibidem, p. 154. 
38 Ibidem, pp. 82-83. 
39 Octavian Paler, Caminante, Albatros, Bucharest, 2003, pp. 207-208. 
40 Ibidem, p. 88. 
41 Ibidem, p. 61. 
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they feel. They are convinced that in the absence of an ironical scepter, death would be 

unbearable.‖
42

  

Prisoner of an unusual and enigmatic universe, the writer climbs the steps of the 

pyramids, descending to the mysteries of the ancient civilizations and meditating upon the 

wisdom issuing from the sunburnt stones: ―The gods are the only ones that do not regret 

anything (...) their shadow neither shortens nor elongates.‖
43

; ―Take a look at things 

without intending to understand everything. There are things that you will better undestand 

from details and silences, than by words. There are also thinkers that we can be better understand if 

we have a good look at their doubts, rather than their certainties‖
44

. 

At the end of his travel, abundant in meanings hidden beneath the mask of time, Octavian 

Paler, the one that let himself conquered bot by the real, thrilling life, but by an imaginary life, 

returns to the sea, ―as round as a life‖
45

, from whose waves the writerʼs ideas, in a continuous flux 

and reflux seem to have taken shape: ―(...) Mexico. This country that does not seem to be attracted 

by the oceans that wash it and that flew away from the shore; that came on the shore together with 

Quetzalcñatl, but that stopped, as it did not want to follow it, returning among the cacti and the 

tropical rainforests to wait for it; well, this country teaches us the same lessons as the sea! This is 

the most unexpected discovery that I make at the end of my travel, that unsettles many of my 

reasonings.‖
46

 Hope, the last one found in Pandoraʼs box, (―wealthy in gifts‖
47

), becomes the 

writerʼs last thought in front of those that confined him to the straps of the less mythological 

defamations: ―I have achieved one single remarkable thing until the present moment. I have 

fortunately kept hope, despite all the mistakes I have made and all the deceptions I have 

experienced. (...) I only regret the mistakes I have not made yet. I could tell those that 

might reproach me that I talked too much about myself, instead of talking, as it  happens in 

the encyclopaedias, about Mexico: no, you did not understand that I did not travel to Mexico, but 

to a country called Mexico.‖
48

  

As the literary critic Nicolae Manolescu was stating: ―Octavian Palerʼs Mexican diary is 

attractive and profound, sentimental and reflexive, informed and experienced, poetic and prosaic.‖
49

 

Let us not forget that in Caminante, ―we must notice the competition between the pilgrimʼs notes on 

the spot and that filtered by the passage of time‖
50

 and that, de facto, the writer underlined this 

―shortcoming‖ of his travels, namely to be tempted more by the unseen than by the seen, perceived 

world, meditating and dreaming more than living practically in the real world: ―I talked too little or 

almost at all about the lively Mexico, about nowdays Mexico. He who reads the journal will 

probably say that I did not visit the real Mexico, but in a legendary Mexico, a Mexico of stones, of 

phantoms and he will not be too wrong. (...) I travelled to Egypt twice. Each time I saw the Nile, the 

shinxes, the light and the sand. I did not penetrate into ―the historical time‖ of Egypt, but into the 

―mithological‖ one, which is also valid for Greece. (...) In Mexico, I repeated the same 

experience.‖
51

 Yes, we can say that the text abundant in an excess of plastic expressions tempts the 

reader to assert that he would have liked to notice more epic elements, supported by the direct 

impression, more spectacular facts that the writer did not meet or observe, being much too 

preoccupied with the reflection of his own self: ―I have never experienced something incredible 

during my travels. Other people narrate all kinds of things, thrills, unusual or dramatic happenings, 

                                                             
42 Ibidem, pp. 66-68. 
43 Ibidem, p. 290. 
44 Ibidem, pp. 64-65. 
45 Ibidem, p. 294. 
46 Ibidem, p. 298. 
47 Anna Ferrari, Dictionary  of Greek and Roman Mythology, Polirom, Iaşi, 2003, p. 631. 
48 Octavian Paler, Caminante, Albatros, Bucharest, 2003, pp. 299-302. 
49 Nicolae Manolescu, Travels to Yucatan, ―România literară,‖ Year XIII, no. 43, Thursday, October 23, 1980, p. 9. 
50 Cristian Livescu, Scenes from the Imaginary Life, Cartea Românească, Bucharest, 1982, p. 158. 
51 Octavian Paler, op. cit., pp. 254-255. 
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whereas my travels, (except for the three plane accidents I experienced) unfold monotonously, 

predictably, by normal details...‖
52

 Consequently, ―His diary contains more meditation than 

wandering. The tam-tam of the echoes in the ear drum sensitized by the lectures, checked on the 

spot, in an absolutely creative solitude is preferred over wandering.‖
53

 

The scholar, excessively bookish, imperturbable incursions of Octavian Paler into the 

territories bathed in the Mexican sunlight, are the proofs of a sensibility that cannot heal from the 

world of ideas, in favour of the concrete life. 

Conclusion 

The travel literature of Octavian Paler is always read with a consistent pleasure, offering the 

reader spaces and times covered by means of subjectivism and interpretations, as the writer detests: 

― (...) the literature practised on the basis of touristic guide books.‖
54

 The author re-experiences in 

this ―second game‖ the emotion of the refined, purified perception in a lasting satisfaction, while 

the reader consolidates his pieces of information or he faces confronts own reactions with the 

commentary where he often finds himself. Travel represents a way to rediscover ourselves. We 

travel to know, to get familiar with things and people, to find personal fulfillment in a moral and 

cultural space.  

The travel memoirs acquire that meaning that transfigures the voyage into an intellectual act, 

as, Octavian Palerʼs ―roads through memory‖ gave a double function: to reflect a space of the world 

in a certain historical time and to project the personality and the universe of the traveller-writer. The 

searches of the modern scholar identify themeselves with his wish to get closer to the world, to turn 

his geographical travel into a spiritual experience: ―The travel is not equivalent to wandering, it is a 

mirror of the self, whereas the contemporay «anti-traveller», Octavian Paler, gets acquainted with  

«the solar idea of eternity» in a fascinating travel to the land of the civilizations wearied by history, 

whose remembrance is still distilled in the calm smile of the Greek-Roman Mediteranean sea. ‖
55

 

The learnt man is familiar with the imaginary geography that relies on lectures and studies, 

the mental images being projected into the concrete background he comments upon, similar to a 

specialist. The travel pages of Octavian Paler have the character of some extremely refined 

―voyages,‖ their only form of adaptable reading being the tendency to identify them with the world 

of the bookish reality. Sober and austere in everything, with the melancholies of a public speaker 

touched by doubt, defined by his ethical maximalism, Octavian Paler essentially remains a peculiar 

author, different from the tradition of the autochthonous prose, dominated by the category of the 

narrators full of humour and inclined more to talk lightly. Part of a moral and esthetic category, 

characterized by an elevated intellectuality, the writerʼs literature amazes us especially by the 

pathos of ideas, as well as by an essayistic phantasy, abunding in nuances. 

Octavian Palerʼs volumes – Roads through memory. Egypt, Greece, Roads through Memory. 

Italy and less Caminante Ŕ ―are wealthy in monument descriptions, in archaeological details, in 

artistic judgments, in memoirs and even picturesque anecdotes, but what makes them really 

charming is especially the speculative capacity, the analysis of ideas.‖
56

 The main subtext of these 

writings remains remains the lyrism of the intellect doubled by a slight glide to the baroque 

information, that ―cultivates the pictorial, the thorough representation, the open form, the unit and 

the chiaroscuro.‖
57

 

The essayistic memoir have a complex structure, ―rendering‖ being only a pretext and a 

sometimes symbolic localization, helping us infer the writerʼs wish itself to head towards other 

regions. The expression from the second plan becomes the literary reality of te book, taking the 

                                                             
52 Ibidem, pp. 153-154. 
53 Marin Sorescu, op. cit., p. 210. 
54 George Arion, A History of the Contemporary Romanian Society under the form of Interviews, vol. I 1975 - 1989, 
―Premiile Flacăra Foundation – Romania,‖ Bucharest, 1999, p. 155. 
55 Mircea Muthu, Romanian Literary Permanences from the Compared Perspective, Minerva, Bucharest, 1986, p. 205. 
56 Nicolae Manolescu, Travels to Yucatan, ―România literară,‖ Year XIII, no. 43, Thursday, October 23, 1980, p. 9. 
57 Adrian Marino, Dictionary of Literary Ideas, vol. I (A-G), Eminescu, Bucharest, 1973, p. 235. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

215 

 

shape of a small encyclopaedia of the spirit, on imaginary trajectories, (―through memory‖), around 

the localized and visited areas.  

There are in Palerʼs writing a certain detachement, as well as a certain natural aspect specific 

to the associations that make reference to the cultural sphere, a certain easiness generated by a solid 

assimilation of the readings. Veritable fragments of books flow naturally, as the result of a very 

good memory, but beyond this, his unmistakable spirit, resembling the ancient structure, transcends. 

What really holds our attention with respect to Octavian Palerʼs style is ―precisely its literary 

quality, its improved, controlled expressiveness, the perfect at of the word. All these things are 

nothing else than the reflux of a bookish inhibition in front of reality.‖
58

 

The hallmark of the originality specific to Octavian Palerʼs travel writings consists precisely 

in the fact that he distances himself to a certain extent, going beyond the memoir-based pattern. If 

his Roads to Memory was conceived as a ―scenario of cultural initiation,‖ a ― kind of exemplary 

adventure of the spirit,‖ the final text abunding in retrospections, returns to the past, parentheses, in 

Caminante, the writer ―replace life adventure with the adeventure based on ideas.‖
59

 As a 

conclusion, we can say that the impression left by Octavian Palerʼs travels is that of several 

exceptional books, that embody a profound, significant and bright intellectual adventure. 
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Abstract: The Romanian Court of Accounts was reintroduced as a financial control body by art. 139 of the 
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exercises control over the way of training, administration and the use of the financial resources of the state 
and of the public sector. The main tasks of the Court of Accounts are financial control and audit tasks, as 

well as reporting, endorsement and other competencies. The audit function of the Court of Accounts is 

performed through external public audit procedures set out in its own audit standards and developed in 
accordance with generally accepted international auditing standards. 
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1.Aspecte istorice 

 Curtea de Conturi a fost înfiinţată în anul 1864 în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza 

și era egală în rang și drepturi cu Înalta Curte de Casație
1
. Ca organ auxiliar al Parlamentului și 

ca organism independent de jurisdicție, era competentă să cerceteze şi să stabilească conturile 

veniturilor tezaurului,casieriilor generale de judeţe,regiilor administraţiilor contribuţiilor indirecte, 

precum şi să încheie socotelile cheltuielilor făcute de agenţii contabili. 

În primă și ultimă instanță, Curtea de Conturi judeca toate conturile mânuitorilor de bani, 

pe funcționarii sau mandatarii administrației ce nu puteau justifica sumele de bani  încredințate, 

precum și pe directorii și șefii contabili ai administrațiilor publice centrale pentru neglijență în 

depunerea sau gestionarea conturilor
2
. 

Ca instanță de apel, Curtea de Conturi judeca apelurile reglementate prin propria lege 

organică, precum și cele cuprinse în legea pensiilor în vigoare la acea vreme. 

Cu timpul, prin legi modificatoare, i s-au atribuit şi unele competenţe jurisdicţionale 

privind apelurile făcute de organele comunale, precum şi contabilii şi perceptorii direcţi care nu 

erau supuşi jurisdicţiei de prima instanţă a Curţii, împotriva încheierilor comunale sau 

administraţiei de care aparţineau. 

Din punct de vedere organizatoric, Curtea de Conturi era alcătuită dintr-un președinte, patru 

președinți de secții și doisprezece consilieri, împărțiți în patru secții. Deciziile se luau în secții cu cel 

puțin trei membrii, iar în secțiuni-reunite cu nouă
3
. 

Constituţia din 1923 a supus controlului preventiv al Curţii de Conturi deciziile 

ordonatorilor principali de alocaţii bugetare. În anul 1929 au fost abrogate aceste prevederi printr-o 

lege de reorganizare a Curţii de Conturi. 

 În anul 1948, Înalta Curte de Conturi a fost desfiinţată, prin decretul-lege 352/1948 adoptat 

de Marea Adunare Națională și a fost înființată Curtea Superioară de Control financiar
4
 ca organ al 

Consiliului de Stat, având atribuții  de control financiar preventiv și ,ulterior, atribuții 

jurisdicționale. 

                                                             
1Ioan Ceterchi, Dumitru Firoiu, Liviu P.Marcu și alții, Istoria dreptului românesc,vol.2, partea a doua, Editura 
Academiei,1987,pag.323. 
2 Vezi, în acest sens,  Legea contabilității publice din iulie 1929. 
3  Art.17 al Legii din 31 iulie 1924. 
4 Prin Legea nr.2/1973.  
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După evenimentele din decembrie 1989 a apărut necesitatea reînfiinţării Curţii de Conturi. 

În prezent, activitatea Curţii de Conturi este reglementată de Constituţia României, 

republicată şi Legea 94/1992  privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată. 

2. Competenţa Curţii de Conturi 

Așadar, Curtea de Conturi a României a fost reintrodusă ca organ de control financiar prin 

art. 139 al Constituţiei României din 1991. Potrivit alin 1 al acestui articol, Curtea de Conturi 

exercita controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor 

financiare ale statului şi ale sectorului public. În condiţiile legii, Curtea de Conturi exercita şi 

atribuţii jurisdicţionale
5
. 

În acord cu prevederile constituționale, a fost adoptată Legea nr. 94/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi în care aceasta era considerată ca fiind organ 

suprem de control financiar şi de jurisdicţie în domeniul financiar. Calificarea ca organ 

suprem a făcut obiectul criticii de neconstituţionalitate asupra căreia Curtea Constituţională s-a 

pronunţat prin Decizia nr. 64/1994, definitivă prin nerecurare. 

Potrivit deciziei Curţii Constituţionale, s-a reţinut caracterul de organ suprem al Curţii de 

Conturi în domeniul financiar şi s-a menționat  că acesta nu vine în conflict cu nici o prevedere 

constituţională şi corespunde atribuţiilor conferite de lege Curţii de Conturi, referitor la modul de a 

controla îndeplinirea sarcinilor legale de către celelalte organe de control financiar ale statului. 

Ulterior, potrivit prevederilor Legii 99/1999 prin care s-au adus modificări Legii 94/1992, 

Curtea de Conturi era considerată autoritatea administrativă autonomă de control financiar care 

exercită şi atribuţii asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor 

financiare ale statului şi ale sectorului public. Astfel, potrivit statutului său constituţional, Curtea de 

Conturi devenea o autoritate administrativă autonomă, nefiind  subordonată nici unei alte autorităţi 

a statului. 

Ca autoritate de control, Curtea de Conturi  exercită un control general asupra gestiunii 

bugetului public naţional. La baza funcţionării Curţii de Conturi sta principiul autonomiei, regăsit în 

lege prin sintagma în mod independent. 

Prin modificările şi completările aduse Legii 94/1992, Curtea de Conturi era instituţia 

supremă de control financiar ulterior extern asupra modului de formare, de administrare şi 

de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. Curtea de Conturi 

exercita atribuţii jurisdicţionale în condiţiile prezentei legi. 

Astfel, prin prevederile inițiale ale Constituției și ale Legii 94/1992,cu modificările 

ulterioare, Curtea de Conturi avea următoarele atribuții: 

-  atribuții de control; 

- atribuții jurisdicționale. Potrivit acestor atribuții, Curtea de Conturi avea structuri proprii 

competente să cerceteze și să judece litigiile izvorâte din nerespectarea condițiilor de legalitate și 

regularitate privind formarea, administrarea și utilizarea resurselor financiare publice; 

- atribuții de raportare,prin care Curtea de Conturi prezenta Parlamentului rapoarte cu privire 

la activitatea desfășurată. 

Prin Constituţia României republicată în anul 2003, Curtea de Conturi exercită controlul 

asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi 

ale sectorului public
6
. 

Aşadar, prin Constituţie, i-au fost retrase atribuţiile jurisdicţionale Curţii de Conturi,urmând 

ca litigiile rezultate din activitatea acesteia să fie soluționate de instanțele judecătoresti 

specializate. 

În prezent,Curtea de Conturi își desfășoară activitatea în mod autonom și exercită un 

control asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor 

financiare ale statului şi ale sectorului public. 

                                                             
5 Vasile Ciuvăț, Anișoara Băbălău, Drept financiar, Editura Universitaria,Craiova,2001, pag.240. 
6  Art.140, alin. 1 al Constituţiei, republicată. 
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În aceste condiţii, principalele atribuţii ale Curţii de Conturi sunt: 

- atribuţii de control şi audit financiar; 

- atribuţii de raportare, avizare şi alte competenţe. 

 Din punct de vedere organizatoric, membrii Curţii de Conturi sunt consilieri de conturi, iar 

pe durata exercitării mandatului lor sunt  independenţi și respectă principiile conducerii colective, 

publicității și transparenței. Revocarea membrilor Curţii de Conturi se face de către Parlament, în 

cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. 

 Conducerea Curții de Conturi se exercită de plenul Curții de Conturi. Acesta este alcătuit 

din 18 membri numiți de Parlament în condițiile legii. Conducerea executivă a Curții de Conturi se 

exercită de către președinte, ajutat de doi vicepreședinți, care au calitatea de consilieri de conturi. 

 Din  structura Curții de Conturi fac parte departamente, camerele de conturi județene și a 

municipiului București și un secretariat general. 

 Departamentele sunt conduse de câte un consilier de conturi, numit de plenul Curții și  

îndeplinește funcția de șef de departament. În cadrul departamentelor pot fi organizate direcții, 

servicii, birouri și compartimente de specialitate. Camerele de conturi județene și a municipiului 

București sunt conduse de către un director și un director adjunct, iar în structura camerelor de 

conturi județene pot funcționa servicii și birouri. 

 3.Atribuţiile de control ale Curţii de Conturi 

Așa cum am mai arătat, Curtea de Conturi îşi exercită atribuţiile de control financiar  asupra 

modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale 

sectorului public
7
.În virtutea acestor atribuții, Curtea de Conturi transmite Parlamentului, respectiv 

unităților administrativ-teritoriale, rapoarte privind utilizarea și administratrea resurselor publice, 

cu respectarea principiilor de legalitate, regularitate, eficiență și eficacitate.  

Astfel, obiectivele controlului Curţii de Conturi sunt  urmărirea respectării legii în 

gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti, precum şi analizarea calităţii gestiunii financiare din 

punct de vedere al legalității, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii. 

În vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege, Curtea de Conturi controlează: 

- formarea şi utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor sociale de stat 

şi ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi mişcarea fondurilor între aceste 

bugete; 

- constituirea și utilizarea  celorlalte  fondurilor publice  componente ale bugetului general 

consolidat; 

- formarea şi gestionarea datoriei publice şi situaţia garanţiilor guvernamentale pentru 

credite interne şi externe; 

- utilizarea alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi a transferurilor şi a altor 

forme de sprijin financiar din partea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale; 

- constituirea, administrarea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia 

mediului, îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de muncă şi viaţă; 

- modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-

teritoriale de către instituţiile publice, regiile autonome, companiile și societățile naționale, 

precum și concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică; 

- constituirea, administrarea și utilizarea fondurilor publice de căre autoritățile 

administrative autonome și de către instituțiile publice înființate prin lege, precum și de 

organismele autonome de asigurări sociale ale statului; 

- alte domenii în care prin lege s-a stabilit competenţa Curţii.  

 Astfel,sunt supuse controlului Curţii de Conturi următoarele subiecte: statul şi unităţile 

administrativ-teritoriale, cu serviciile şi instituţiile lor publice, autonome sau neautonome, Banca 

Națională a României, regiile autonome, organismele autonome de asigurări sociale sau de altă 

natură,  societăţile comerciale la care statul, unitățile administrativ-teritoriale, instituțiile publice 

                                                             
7 Ioana Maria Costea, Curs de drept financiar,ediția a 2 a, Editura Hamangiu, București,2015,pag.77. 
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sau regiile autonome dețin, singure sau împreună, integral sau mai mult de jumătate din capitalul 

social, alte persoane juridice stabilite conform legii(cum ar fi cele care beneficiează de garanții 

guvernamentale pentru credite, de subvenții sau alte forme de sprijin financiar din partea statului, a 

unităților administrativ-teritoriale, a altor instituții publice care administrează, în temeiul unui 

contract de concesiune sau de închiriere, bunuri aparținând domeniului public sau privat al statului 

ori al unităților administrativ-teritoriale; administrează și utilizează fonduri publice).  

 Curtea de Conturi își întocmește și aprobă bugetul propriu, pe care îl transmite Guvernului, 

în vederea includerii acestuia în proiectul bugetului de stat supus aprobării Parlamentului. Controlul 

bugetului Curţii de Conturi se exercită de către o comisie instituită în acest scop de cele două 

Camere ale Parlamentului. 

Curtea de Conturi are atribuţii de control şi asupra execuţiei bugetelor Preşedinţiei, 

Guvernului, Camerei Deputaţilor şi Senatului, Curţii Constituţionale, Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, Consiliului Legislativ şi Avocatului Poporului. După conţinutul său, controlul exercitat de 

Curtea de Conturi este un control de audit public extern şi priveşte respectarea dispoziţiilor legale 

privind gestionarea şi folosirea fondurilor publice
8
. 

 Funcția de control a Curții de Conturi se realizează prin proceduri de audit public extern 

prevăzute în standardele proprii de audit și elaborate în conformitate cu standardele de audit 

internaționale general acceptate.  

 Aceste standarde de audit, la care se adaugă și unele metodologii, sunt emise de 

Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit(INTOSAI). Această organizație 

cuprinde instituțiile supreme de audit din statele membre ale Organizației Națiunilor Unite. Astfel, 

Curtea de Conturi reprezintă România în calitate de instituție supremă de audit în organizațiile 

internaționale ale acestor instituții. 

 Auditul public extern este activitatea specifică desfășurată de Curtea de Conturi, potrivit 

propriilor standarde de audit. Cuprinde,la rândul său, următoarele tipuri de audit: auditul financiar, 

auditul de performanță, la care se adaugă și auditul de conformitate (control). 

  Auditul financiar este efectuat de Curtea de Conturi asupra următoarelor conturi de 

execuție
9
: 

      -    contul general anual de execuție al bugetului de stat și al bugetului asigurărilor sociale de 

stat; 

- conturile anuale de execuție ale fondurilor speciale; 

- conturile anuale de execuție ale bugetelor locale; 

- contul anual de execuție a bugetului Trezoreriei Statului; 

- conturile anuale de execuție a bugetelor instituțiilor publice autonome; 

- conturile anuale de execuție a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial de 

la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, de la bugetele locale și de la 

bugetele fondurilor speciale, după caz; 

- conturile anuale de execuție a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri 

proprii; 

- contul general anual al datoriei publice a statului; 

- conturile anuale de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile; 

- alte conturi de execuție a unor bugete prevăzute de lege. Curtea de Conturi are competența 

să stabilească limitele valorice minime de la care conturile enumerate mai sus sunt supuse 

controlului său în fiecare exercițiu bugetar, astfel încât în termenul legal de prescripție să se 

asigure verificarea tuturor conturilor. 

 Prin activitatea sa, Curtea de Conturi verifică dacă situațiile financiare sunt reale, complete 

și respectă prevederile legale în vigoare, dacă  utilizarea fondurilor alocate de la buget sau de la alte 

fonduri speciale respectă destinația stabilită. De asemenea, în îndeplinirea atribuțiilor sale, Curtea 

                                                             
8 Art.25 al Legii 94/1992 actualizată în anul 2014. 
9 Art.26 al Legii 94/1992 republicată. 
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de Conturi are în vedere calitatea gestiunii economico-financiare, precum și evaluarea sistemelor de 

management și control la autoritățile cu sarcini în urmărirea obligațiilor  financiare către bugete sau 

către alte fonduri publice. 

 Auditul performanței 
10

este efectuat de Curtea de Conturi asupra utilizării resurselor 

financiare ale statului și ale sectorului public. Aceasta efectuează o evaluare independentă asupra 

economicității, eficienței și eficacității  prin care o entitate publică, un program, un proiect, un 

proces sau o activitate utilizează resursele publice alocate pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. 

  Auditul performanței se poate efectua atât la finalul, cât și pe parcursul desfășurării 

proiectelor, programelor, proceselor sau activităților. 

   Prin constatările și recomandările făcute, auditul performanței trebuie să conducă la 

diminuarea costului resurselor sau la sporirea rezultatelor. 

 Auditul de conformitate se referă la faptul că numai Curtea de Conturi poate să certifice  

acuratețea și veridicitatea datelor din conturile de execuție verificate. Auditarea  se exercită  la 

sediul Curții de Conturi sau la fața locului. 

 Auditorii publici externi desemnați să auditeze conturile întocmesc rapoarte în care prezintă 

constatările și concluziile, formulează recomandări cu privire la măsurile ce urmează a fi luate și își 

exprimă opinia în acest sens. 

 Dacă  se constată regularitatea conturilor, se emite certificatul de conformitate și se 

comunică entității auditate. Certificarea contului verificat nu constituie temei pentru exonerarea de 

răspundere juridică; dar dacă  se constată existența unor abateri de la legalitate și regularitate, care 

au determinat producerea unor prejudicii, se comunică conducerii entității publice auditate această 

stare de fapt, iar stabilirea întinderii prejudiciului și dispunerea măsurilor pentru recuperarea 

acestuia devin obligație a conducerii entității auditate.De asemenea, entitatea auditată are 

posibilitatea să facă  obiecții scrise la constatările din rapoartele întocmite de auditorii publici 

externi. Acestea se depun la sediul instituției din care face parte auditorul public extern și vor fi 

avute în vedere la valorificarea constatărilor. 

 În situația în care în rapoartele de audit se constată existența unor fapte pentru care există 

indicii că au fost săvârșite cu încălcarea legii penale, conducătorul departamentului sesizează 

organele în drept pentru asigurarea valorificării constatării și informează entitatea auditată. 

 4.Atribuţii de raportare, avizare şi alte competenţe 

 Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale 

bugetului general consolidat din exerciţiul bugetar expirat, cuprinzând şi abaterile  constatate. 

  Raportul public anual se elaborează de Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la 

primirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, contului general  de execuţie a 

bugetului asigurărilor sociale de stat, conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale, 

conturilor fondului de tezaur, contului anual al datoriei publice, a altor  conturi de execuție
11

 

prevăzute de lege. 

 Raportul public anual cuprinde: observaţiile Curţii de Conturi asupra conturilor de execuţie 

a bugetelor supuse controlului său; concluziile degajate din controalele dispuse de Camera 

Deputaţilor sau de Senat; încălcările de lege constatate şi măsurile de tragere la răspundere luate; 

alte aspecte considerate necesare. 

După ce a fost elaborat, raportul public anual se înaintează Parlamentului.  

Astfel, raportul reprezintă principalul instrument de lucru al Curţii de Conturi în relaţia sa cu 

Parlamentul. 

Alte atribuţii conferite de lege Curţii de Conturi sunt cele de avizare. 

Astfel, potrivit legii, Curtea de Conturi avizează
12

: 

                                                             
10 Art.21 al Legii 94/1992 republicată. 
11 Vezi în acest sens art. 26 al Legii 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată în anul 

2014. 
12 Art.41 al Legii 94/1992,republicată. 
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- înfiinţarea de Guvern sau de minister a unor organe de specialitate în subordinea lor; 

- la cererea Senatului sau Camerei Deputaţilor, proiectul bugetului de stat şi proiectul de 

lege în domeniul finanţelor şi al contabilităţii publice sau prin aplicarea cărora ar rezulta o 

diminuare a veniturilor sau o majorare a cheltuielilor aprobate prin legea bugetară. 

În îndeplinirea atribuţiilor conferite de lege, Curtea de Conturi mai are competenţe: 

- să evalueze activitatea de control financiar propriu  și de audit intern a persoanelor 

juridice controlate; 

- să solicite organelor de control financiar şi de inspecție ale Băncii Naţionale a României 

verificarea, cu prioritate, a unor obiective, în cadrul atribuţiilor lor legale; 

- să ceară şi să utilizeze rapoartele celorlalte organisme cu atribuţii de control financiar; 

- să ceară unor instituții specializate ale statului să efectueze verificări,dacă este 

necesar,pentru lămurirea unor constatări. 

În concluzie, pe  baza constatărilor rezultate în urma controlului efectuat, Curtea de Conturi 

are dreptul să decidă: 

- suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor legale din domeniul 

financiar, contabil şi fiscal; 

- blocarea fondurilor bugetare sau speciale, atunci când se constată utilizarea nelegală sau 

ineficientă a acestora; 

- înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă controlată, corectarea 

bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi şi a contului de execuţie. 

 De asemenea, poate să ceară suspendarea din funcție a persoanelor care au săvârșit fapte 

cauzatoare de prejudicii importante sau abateri grave cu caracter financiar, până la soluționarea 

cauzelor în care sunt implicate. 
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Abstract: In search of better living and freedom, many Romanians from Transylvania and Bukovina, 

territories of the Austro-Hungarian Empire, emigrated to Canada and the United States of America. 

Spiritually attached to their native places, to traditions, and especially to their religious life, the Romanian 
emigrants wanted to have Orthodox priests near to relieve the sorrow caused by the separation from their 

dear ones. Thus, little by little, Romanian Orthodox communities were organised which succeeded in 

building churches and even schools. During the inter-war period, these communities merged into a diocese 
with dynamic missionary activity. After war, when the communist regime was installed in Romania, the 

religious unity of the Orthodox Romanians of America broke up two dioceses having been organised which 

began real competition. Although there were initiatives for restoring unity, the personal vanities and 

ambitions hindered the good understanding between the two dioceses. I will try in the pages of this study to 
show the evolution of the religious organisation of the Orthodox Romanians in America. 
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America a fost văzută de mulţi europeni ca spaţiu al adevăratei libertăţi în care fiecare 

persoană se putea bucura de aceleaşi drepturi. Garantarea libertăţii, proprietăţii şi manifestării 

religioase au constituit o adevărată atracţie pentru europenii persecutaţi din cauza religiei, pentru cei 

lipsiţi de drepturi politice şi pentru cei asupriţi care trăiau în sărăcie şi lipsuri. Statele Unite ale 

Americii şi Canada au cunoscut în secolul al XIX-lea o dinamică dezvoltare economică care a 

determinat o adevărată explozie demografică datorată în special emgranţilor aflaţi în căutarea un 

trai mai bun. În rândurile acestor emigranţi s-au găsit şi mulţi ortodocşi, în special ruşi şi greci. 

Pentru aceştia au pornit din Europa primii misionari ortodocşi care au ruşit organizarea de parohii şi 

ridicarea unor biserici. Astfel, un grup de călugări de la Mănăstirea Valaam, conduşi de 

arhimadritul Ioasaf Bolotov, au fost trimişi de către împărăteasa Ecaterina a II-a a Rusiei ca 

misionari în Alaska, unde au început o intensă activitate pastorală. Din rândul misionarilor ruşi au 

fost canonizaţi primii sfinţi ortodocşi ai Americii: Sfântul Gherman de Alaska (ý1837), Sfântul 

Inochentie de Alaska (ý1879), Sfântul Petru al Aleutinelor (ý1915) şi Sfântul Tihon, primul patriarh 

al ruşilor după reînfiinţarea Patriarhiei Moscovei în 1917. Pe lângă ortodocşii ruşi, în teritoriile 

americane s-au stabilit greci şi români. Îndiferent de originea lor, ortodocşii din Canada şi Statele 

Unite ale Americii aparţineau de Episcopia rusă condusă în perioada 1898-1908 de episcopul Tihon. 

După Revoluţia bolşevică din 1917, această episcopie s-a declarat în 1924 autonomă– The 

Orthodox Church in America – OCA. În componenţa acesteia a intrat, după instaurarea 

comunismului în România, şi Episcopia Ortodoxă Română din America, zisă Vatra (The Romanian 

Orthodox Episcopate of America – ROEA), care s-a desprins din vechea episcopie formată în 

perioada interbelică. Acest lucru a făcut ca în America să funcţioneze două episcopii ortodoxe 

româneşti
1
. Viaţa religioasă, dar mai ales eforturile făcute de comunităţile româneşti din Statele 

Unite şi Canada pentru a-şi ridica locaşuri de rugăciune în care să slujească preoţi români au captat 

atenţia multor teologi, clerici şi istorici
2
. 

                                                             
1 Ion Armaşi-Vartan, Biserica Ortodoxă Română din diaspora; Scurt istoric şi organizare actuală (teză de doctorat), 

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 2011, pp. 166-169. 
2 Gabriel-Viorel Gârdan, „Cercetări privind Episcopia Ortodoxă Română din Statele Unite ale Americii‖, în Revista 

Teologică, Anul XIII (85), 2003, pp. 40-54. 
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Istoria Americii aminteşte de doi ofiţeri de origine română care au luat parte la războiul 

civil. George Pomuţ a ajuns general de brigadă şi apoi consul al Statelor Unite la Petersburg. 

Căpitanul Nicolae Dunca a murit în luptele din 1862. Este pomenit şi ofiţerul Ştefan Teodorescu 

care a luat parte la războiul americano-spaniol. Până la izbucnirea Marelui Război, pe pământul 

american trăiau câteva zeci de mii de români, din care aproape 90% proveneau din Austro-Ungaria, 

imperiu care încuraja emigrarea românilor majoritari în Transilvania sau Bucovina
3
. Emigrarea 

românească de la începutul secolului al XX-lea avea numeroase cauze, dar se datora mai cu seamă 

lipsurilor materiale, abuzurilor săvârşite de administraţia maghiară, impozitelor mari, salariilor 

scăzute şi unei nemulţumiri generale datorate încălcărilor drepturilor sociale şi culturale la care 

printr-o serie de legi antiromâneşti recurgeau de multe ori autorităţile austro-ungare
4
. Emigrația a 

fost încurajată și de relatările făcute de unii emigranți care, la întoarcerea în țară, au lăudat traiul 

mult mai bun din America. Astfel de aprecieri erau transmise și prin scrisori care îndemnau rudele 

sau prietenii să se îndrepte spre ținuturile de peste Atlantic. Majoritatea emigranților au fost țărani, 

oameni obișnuiți cu tariul greu și munca în condiții dificile. Cei din Banat și Transilvania ajunși pe 

pământul american, s-au îndreptat spre oțelării și minerit, iar cei din Dobrogea și Bucovina s-au 

stabilit în zonele rurale din Alberta-Canada, unde au primit mari suprafețe de pământ pentru 

organizarea de ferme în schimbul unor taxe modice. În dorința de a se sprijini prin diferite 

modalități pentru a reuși să ducă o viață cât mai bună, românii emigranți au înființat diferite 

societăți fraternale și asociații de întrajutorare
5
. Prin muncă stăruitoare și prin ambiție, într-o 

atmosferă de libertate pe care românii nu o mai cunoscuseră până atunci, s-au coagulat primele 

comunități care, sub imboldul trăirilor religioase pe care le aveau moștenite, au căutat să-și ridice 

biserici ortodoxe și școli care să transmită urmașilor credința, limba și tradițiile românești.  

Primele acțiuni pentru construirea unei biserici ortodoxe românești au fost întreprinse de 

românii din Canada. Românii emigranți din Boianul Bucovinei au cumpărat un lot de pământ în 

Canada, unde au înființat localitatea Boian-Alberta, în apropiere de Edmonton. Aici au început în 

anul 1901 construirea unei biserici de lemn care a primit hramul Sfânta Maria, fiind sfințită patru 

ani mai târziu. Lângă biserică a fost construită o școală, refăcută în piatră și cărămidă după 

incendiul din 1937. Clădirea este și astăzi funcțională și adăpostește un muzeu al emigrației 

românești din Canada. Prima parohie românească din Canada s-a înființat în localitatea Regina, în 

1902, și a primit hramul Sfântului Ierarh Nicolae. La solicitarea românilor stabiliți în Regina, 

mitropolitul Partenie Clinceni al Moldovei și Sucevei l-a trimis în 1903, ca preot slujitor pe 

arhimadritul Evghenie Ungureanu, care a fost bine primit și a sfințit în acelaș an biserica construită 

din lemn. Arhimadritul Evghenie s-a întors însă în țară în anul 1910. În teritoriile americane au fost 

trimiși din țară călugări care se puteau întreține mai ușor și se puteau dedica misiunii pastorale cu 

mai mult devotament. Dintre acești monahi îi amintim pe protosinghelii Ghenadie Gheorghiu, 

Silvestru Ionescu și Filaret Gheorghiu. Organizarea vieții bisericești din Canada și Statele Unite s-a 

făcut prin preoții trimiși de Mitropolia Moldovei și Sucevei și de Mitropolia Ardealului. Mitropolia 

Moldovei și Sucevei a trimis preoți slijitori în Canada, iar Mitropolia Ardealului în Statele Unite.  

Cel care a început organizarea de parohii în Statele Unite a fost preotul ardelean Gheorghe 

Hențea, primul preot misionar ortodox din America. În anul 1904, mitropolitul Ioan Mețianu al 

Transilvaniei l-a trimis pe preotul Zaharia Oprea, care a vizitat mai mule localități americane în care 

trăiau români. În călătoria sa misionară a săvârșit Sfânta Liturghie și a predicat îndemnându-i pe 

                                                             
3 Mihai Cristea, Viaţa bisericească a românilor ortodocşi din Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi de la 

începutul secolului al XX-lea pănă în prezent (teză de doctorat), Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea 

Ovidius din Constanţa, 2018, p. 20; Aurel Jivi, Ortodoxia în America şi problemele ei (teză de doctorat), Sibiu, 1980; 

Ştefan Meteş, Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIV-XX, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 

1977, pp. 68-69; Ştefan Slăvoacă, „Biserica Ortodoxă Română în America de Nord‖, în Biserica Ortodoxă Română, 
Anul XC, 1972, nr. 7-8, pp. 856-861. 
4 Gabriel-Viorel Gârdan, Românii ortodocşi din America. Documente, vol. I, Edit. Presa Universitară Clujană, Cluj-

Napoca, 2010, p. 14. 
5 Mihai Cristea, Viaţa bisericească a românilor ortodocşi, p. 27. 
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românii ortodocși să se organizeze în parohii și să-și ridice biserici. Preotul Zaharia a întocmit șase 

rapoarte în care a prezentat situația religioasă în care se găseau românii din Statele Unite, 

documente pe care le-a expediat mitropolitului și Consistoriului arhidiecezan din Sibiu. Prima 

parohie ortodoxă românească din Statele Unite a fost organizată în anul 1904, în Cleveland. În anul 

următor preotul Moise Balea, trimis în Statele Unite de Mitropolia Transilvaniei, a fost numit paroh 

al bisericii Sfânta Fecioară Maria din Cleveland
6
. Părintele Moise a fost unul dintre cei mai activi 

preoți misionari, reușind să înființeze parohiile: Sfânta Cruce din South Sharon, Sfântul Petru din 

Youngston-Ohio, Sfântul Gheorghe din Indiana Harbor-Indiana și cea din Indianapolis
7
. Prima 

biserică ridicată în aceste parohii a fost Sfântul Gheorghe din Indiana Harbor, construită în 1906.  

Pe lângă românii ortodocși în America au ajuns și cei greco-catolici, care au reușit să-și 

organizeze o parohie tot în Cleveland-Ohio, în 1904, sub păstorirea preotului Epaminonda Lucaciu. 

Între cele două comunități românești au existat tensiuni, fiind transferate și pe pământul american 

animozitățile și nemulțumirile din Transilvania. De altfel, românii ortodocși vor trăi sub presiunea 

clerului greco-catolic și protestant din America. 

La activitatea misionară desfășurată de preotul Moise Balea s-au alăturat în anii următori 

preoții Trandafir Scorobeț (1907) și Simeon Mihălțan. Animozitățile apărute între credincioși și 

preotul Moise au dus în final la demisia vrednicului slujitor după ce reușise să înființeze 16 parohii
8
. 

În locul său, Mitropolia Transilvaniei l-a trimis pe preotul Trandafir Scorobeț, care a înființat 

parohia Sfântul Nicolae din Alliance-Ohio. Dificila misiune pastorală l-a determinat să revină în 

Transilvania. A acceptat totuși să-și reia activitatea misionară din Statele Unite în anii 1928-1929, 

când a contribuit la organizarea Congresului parohiilor românești, care urmărea înființarea unei 

episcopii românești. Preoții Trandafir și Ioan Tatu de la parohia Sfântul Gheorghe din Indiana 

Harbor au înființat parohia Sfânta Vineri din Newark-Ohio. Conducerea parohiei din Indiana 

Harbor a fost preluată de preotul Simeon Mihălțan care a păstorit aici până la moartea sa în anul 

1963. 

În anul 1909, Mitropolia Transilvaniei l-a desemnat ca preot în Cleveland pe Ioan Podea, cel 

care a reușit să reorganizeze parohiile nou înființate de la Erie, Martins Ferry și Newark. Între timp 

preotul Simeon Mihălțan a reactivat parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena, care fusese 

înființată de preotul Moise Balea la Indianpolis. Totuși, din cauza dificultăților întâmpinate, preotul 

Ioan Podea a revenit în Transilvania. A acceptat însă, după propunerea făcută chiar de el într-un 

lung memoriu, să revină în America ca protopop. Cu aprobarea Mitropoliei Transilvaniei, la 29 iulie 

1913, protopopiatul ortodox român din Statele Unite a fost înregistrat la Tribunalul din 

Youngstown-Ohio, ca asociație non-profit ce îngloba parohiile înființate până atunci, la care se 

adougau și școlile românești în care unii dintre preoți erau învățători și profesori. Înființarea 

protopopiatului nu a fost primită cu bucurie de românii ortodocși din America, unii, ca cei din 

Indiana Harbor, fiind adversari duri ai noii instituții bisericești.  

Izbucnirea Primului Război Mondial a dus la o schimbare a priorităților românilor din 

Statele Unite afectați, ca toți americanii, de greutățile marelui conflict militar. Ca gest al 

independenței, românii ortodocși au cerut într-un congres din 22-24 feb. 1918, care a aprobat și un 

document-hrisov ca ortodocșii români din Statele Unite să treacă sub jurisdicția Mitropoliei 

Ungrovlahiei, pentru a nu mai fi supuși ai Austro-Ungariei. După război, emigrația românească s-a 

redus și chiar a încetat, fiind îngreunată semnificativ de legile de imigrare, Johson Act. Acest fapt a 

determinat apariția preoților de nevoie, clerici hirotoniți de episcopii ruși. Curând aceștia au intrat în 

conflict cu preoții hirotoniți în România.  

Preotului Ioan Podea, revenit în România, i-au succedat preoții Ioan Radu (1921), Victor 

Mureșan (1923) și Ioan Truța (1927). Ca urmare a solicitării de reorganizare a vieții bisericești, 

                                                             
6 Gabriel-Viorel Gârdan, Românii ortodocşi din America. Documente, pp. 57-58. 
7 Mircea Păcurariu, „Aspecte din istoria vieții bisericești a românilor din Statele Unite și Canada‖, în Autocefalie, 

Patriarhie, Slujire Sfântă: Momente aniversare în Biserica Ortodoxă Română, Edit. IBMBOR, București, 1995, p. 305.  
8 Gabriel-Viorel Gârdan, Românii ortodocşi din America. Documente, p. 72. 
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venită printr-o campanie mediatică susținută de o serie de preoți și profesori români din Statele 

Unite, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât la 29 mai 1928, înființarea unei 

episcopii în America de Nord
9
.  

În anul 1928 existau pe pământul american 34 de parohii, cu 34 de biserici și 14 case 

parohiale. În Canada se găseau 15 parohii ortodoxe române. În perioada 25-28 aprilie 1928, s-a ținut 

un Congres bisericesc la Detroit, în parohia Sfântul Gheorghe, unde preotul Trandafir Scorobeț a 

prezentat un raport, precizând intenția înființării unei episcopii misionare dependentă de Mitropolia 

Transilvaniei. Ortodocșii români din America doreau însă o episcopie autonomă. Congresul 

bisericesc a ales o comisie interimară, condusă de preotul Ioan Truța, care a primit aprobarea de a 

funcționa din partea mitropolitului Nicolae Bălan, dar și avizul patriarhului Miron Cristea. 

Congresul Național Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române, din 21 noiembrie 1929, a aprobat în 

unanimitate înființarea Episopiei Ortodoxe Române din America. Patriarhul Miron dorea și 

înființarea unei episcopii pentru America de Sud, proiect greu de pus în paractică din cauza marilor 

distanțe dintre comunitățiele românești aflate în Brazilia, Venezuela și Argentina, dar și a numărului 

redus de români care s-au stabilit în timp în aceste teritorii.  

În perioada 30 oct.-1 noiembrie 1932, în biserica Sfânta Maria din Cleveland, s-a convocat 

cel de-al doilea Congres bisericesc al Episcopiei Misionare Autonome Ortodoxe Române din 

America. Cu această ocazie s-a aprobat Statutul acesteia și s-a hotărât înființarea de școli catehetiice 

în fiecare parohie. În anul 1933, preotul Ioan Truța a ajuns la București cu propunerea ca în fruntea 

Episcopiei din America să fie ales Policarp Morușca, starețul   Mănăstirii Hodoș-Bodrog. Cu 

această ocazie, preotul Truța a fost numit protopop și vicar al Episcopiei din teritoriile americane. În 

anul următor Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat proiectul de lege pentru 

înființarea episcopiei, iar Parlamentul  României a votat legea pentru funcționarea Episcopiei 

misionare pentru creștinii ortodocși români din țările neortodoxe apusene
10

. La 26 ianuarie 1935, 

Sfântul Sinod l-a ales ca episcop pe Policarp Morușca. Înscăunarea primului episcop ortodox român 

din America a avut loc la catedrala Sfântul Gheorghe din Detroit, la 4 iulie 1935. Păstorirea sa în 

teritoriile americane a fost dinamică, tânărul episcop dovedind calități excepționale de organizator, 

administrator și misionar. Au existat însă și clerici români care nu au primit cu bucurie păstorirea sa 

care impunea o anumită autoritate și o dependență a parohiilor față de centrul eparhial. 

Cel de-al IV-lea Congres al Episcopiei Ortodoxe Române din America din 1935 a făcut o 

serie de modificări cu privire la structura Consiliului eparhial care avea în componența sa comisi 

bisericești, culturale și economice. Episcopul Policarp a depus mari eforturi pentru organizarea 

eparhiei
11

. În perioada 5-7 sept. 1936, la Youngstown-Ohio, s-a ținut primul Congres bisericesc al 

Episcopiei Misionare Ortodoxe Române din America, unde participanții au acceptat organizarea 

episcopiei misionare, statutul acesteia și pe episcopul desemnat de Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române. Participanții au adus câteva modificări statutului și au acceptat toate 

propunerile
12

. Sub îndrumarea episcopului Policarp a fost înființată Vatra Românească, așezământ 

ce cuprindea o mănăstire, sediul episcopiei, o casă pentru bătrâni și o tabără pentru copii și tineri. În 

anul următor s-a început construirea bisericii Nașterea Maicii Domnului.  

Episcopul Policarp Morușca a făcut două călătorii în România, în anii 1937 și 1939. În anul 

1939 a revenit în România pentru a participa la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 

                                                             
9 Gabriel-Viorel Gârdan, Românii ortodocşi din America. Documente, p. 60; Trandafir Scorobeț, Raport despre 

misiunea bisericească în America, 1928-1929, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1929. p. 26; Trandafir 

Scorobeț, „Biserica Ortodoxă Română din America‖, în Revista Teologică, Anul XIX, nr. 10-11, 1928, p. 274. 
10 Monitorul Oficial, nr. 105, 8 mai 1934, p. 2850. 
11 Policarp Moruşca, „Episcopia Misionară a românilor din America‖, în Biserica Ortodoxă Română, Anul LVIII, 1940, 

nr. 7-8, p. 538: Radu Șerban, Emilia Hârbea, Zidirea sufletească. Despre Episcopul Policarp Morușca Ŕ la 130 de ani 
de la naștere și 55 de ani de la trecerea în veșnicie, Edit. Ecou Transilvan, Cluj – Napoca, 2013, p. 218; Valeriu 

Anania, Memorii, Edit. Polirom, 2011. 
12 Ioan Casian, „Românii din America și viața lor religioasă‖, în Biserica Ortodoxă Română, Anul LXVIII, nr. 11-12, 

1950, p. 600. 
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Române. Izbucnirea celui de-al doilea război mondial a făcut imposibilă întoarcerea sa în Statele 

Unite ale Americii. Din nefericire instaurarea comunismului a impus renumitului episcop retragerea 

din activitatea bisericească prin impunerea domiciliului forțat la catedrala Reîntregirii Neamului din 

Alba Iulia. În perioada anilor 1955-1958 episcopul Policarp a fost starețul Mănăstirii Sfântul Ioan 

Botezătorul din Alba Iulia. În cimitirul acesteia a fost înmormântat după moartea sa (26 oct. 1958). 

Imposibilitatea întoarcerii în America a episcopului Policarp, i-a determinat pe unii preoți să solicite 

trimiterea unui alt episcop. Astfel preoții români din America s-au divizat în două tabere, fiecare 

dorind să preia conducerea Episcopiei. Cei care conduceau Episcopia îl aveau în fruntea lor pe 

preotul Simeon Mihălțan, vicarul episcopiei ajutat de Andrei Moldovan, secretarul eparhial, iar cei 

care se opuneau erau conduși de protopopul Ioan Truța din Cleveland, cel care dorea să ajungă 

episcop. La plecarea episcopului Policarp, în anul 1939, Episcopia Misionară din America avea în 

jurisdicţie 6 protopopiate, 44 de parohii, 62 de misiuni şi 43 de locaşuri de cult cu 34 de preoţi.  

Congresele bisericești din anii 1943 și 1945 nu au adus o îmbunătățire a situației. După 

eșuarea încercărilor de a dobândi un episcop, Congresul bisericesc de la Detroit din 28 martie 1947, 

a hotărât ruperea legăturilor cu Patriarhia Română, după ce aceasta a încercat să-l numească ca 

episcop pe Antim Nica. Aceste hotărâri au fost aprobate de Congresul întrunit la Vatra Românească 

în 4-5 iulie 1948. Totuși s-a reafirmat funcționarea Episcopiei care îl avea încă în fruntea sa pe 

episcopul Policarp. Pensionarea episcopului Policarp în 1948 a complicat situaţia ortodocşilor din 

America. 

Congresul bisericesc din 17 mai 1950, de la Detroit, l-a propus ca episcop pe protopopul 

văduv Andrei Moldovan de la parohia Akron-Ohio și a înaintat un memoriu Sfântului Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române
13

. Preotul Andrei Moldovan a fost hirotonit episcop în 12 noiembrie 

1950, în catedrala mitropolitană din Sibiu. La 16 noiembrie 1950, Consiliul vechii Episcopii 

condusă de protopopul Ioan Truța nu l-a acceptat pe episcopul Andrei Moldovan. Prin deciziile sale, 

Episcopia Autonomă Ortodoxă Română din America se îndepărta astfel de Biserica Ortodoxă 

Română. La acest pas a contribuit și Congresul bisericesc din Chicago din perioada 1-4 iulie 1951. 

Acum a fost ales ca episcop-vicar Valerian Trifa, care a fost hirotonit în anul următor de episcopii 

ucrainieni, iar după moartea episcopului Policarp, în 1958, a fost numit episcop eparhiot. Deși 

patriarhul Iustinian a încercat să impună ordinea și ascultarea față de episcopul Andrei Moldovan, s-

au format două episcopii rivale în America: Episcopia Misionară Ortodoxă Română a Americii și 

Canadei care păstra legăturile cu Patriarhia Română și Episcopia Ortodoxă Română a Americii, 

independentă, care a reușit în urma unui proces să preia Vatra Românească și revista Solia, 

înființată cu binecuvântarea și ajutorul episcopului Policarp Morușca. 

În anul 1960, episcopul Andrei Moldovan a sfințit biserica Sfânta Înviere din cadrul 

complexului Casa Românească, înființat în anii 1945-1946, în Hamilton-Ontario. Episcopul Andrei 

a participat la Conferința Panortodoxă de la Rhodos (22 sept.-2 oct. 1961) și ca membru în alte 

asociații ale ierarhilor ortodocși. După moartea acestuia, în 1963, s-a ivit momentul refacerii unității 

religioase a românilor ortodocși din America. Cu această ocazie episcopul Valerian Trifa a cerut ca 

toate parohiile ortodoxe să intre sub jurisdicția sa, ceea ce însă ar fi dus la desființarea episcopiei 

dependente de Patriarhia Română, acțiune care a fost refuzată de Sfântul Sinod al Biserricii 

Ortodoxe Române. În noua situație, Patriarhia Română l-a numit ca episcop în America pe Teoctist 

Arăpașu al Aradului cu titlul de arhiepiscop. Autoritățile americane au refuzat însă să-i acorde viza 

datorită criticilor pe care acesta le adusese în cadrul unor întruniri internaționale Statelor Unite ale 

Americii. Totuși, pentru organizarea Episcopiei Misionare Ortodoxe Române din America și 

Canada dependentă de Patriarhia Română a fost trimis ierodiaconul Bartolomeu Anania. Congresul 

bisericesc din 23 aprilie 1966, de la Detroit, l-a ales ca episcop pe arhimadritul Victorin Ursache, 

fost superior al Așezămintelor românești din Ierusalim și care slujea ca preot în Statele Unite ale 

                                                             
13 Mircea Păcurariu, „Aspecte din istoria vieții bisericești a românilor din Statele Unite ale Americii și Canada‖, în 

Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă: Momente aniversare în Biserica Ortodoxă Română, Edit. IBMBOR, București, 
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Americii din 1956, fiind și profesor la Seminarul Teologic Sfântul Tihon din South Canaan-

Pennsyilvania aflat sub jurisdicția Mitropoliei Ruse. Episcopul Victorin a fost hirotonit la 7 aug. 

1966, în biserica Sfântul Gheorghe din Windsor-Ontario
14

. Ca apreciere pentru activitatea, 

modestia, evlavia și viața sa duhovnicească, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a numit 

arhiepiscop şi a înfiinţat la 12 decembrie 1974, Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă Română din 

America. Pentru susţinerea activităţii sale arhimadritul Vasile Vasilache a fost numit vicar alături de 

preotul Ioan Bugariu. Ca recunoaştere a activităţii misionare dusă de Arhiepiscopie, în 1979, o 

delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române condusă de patriarhul Iustin Moisescu a vizitat comunităţile 

româneşti din America
15

. 

Episcopia Ortodoxă Română din America, zisă Vatra (The Romanian Orthodox Episcopate 

of America – ROEA) a organizat un Congres la Detroit la 29 aprilie 1979, unde episcopul Trifa a 

cerut alegerea unui episcop-vicar, care să-l ajute în activitatea misionară. În anul următor a fost ales 

episcopul-vicar Nathaniel Popp, care odată cu pensionarea episcopului Trifa în 1984, a devenit 

episcop eparhiot. După căderea comunismului, în 1989, Episcopia de la Vatra, a hotărât reluarea 

legăturilor cu Patriarhia Română. Între anii 1992-2002 au avut loc mai multe întâlniri între 

reprezentanţii Patriarhiei Române şi cei ai Episcopiei de la Vatra fiind restabilită comuniunea 

euharistică şi conslujirea. Episcopul Nathaniel a fost ridicat la rangul de arhiepiscop în 1996, iar în 

anul 2002 arhimadritul Irineu Duvlea, fost stareţ al Mănăstirii Sâmbăta de Sus, a fost ales episcop-

vicar. Episcopia de la Vatra are sub jurisdicţia sa peste o sută de parohii şi filii cârmuite de 

arhiepiscopul Nathaniel şi episcopul-vicar Irineu.  

Arhiepiscopul Victorin Ursache a slujit până la retragerea sa în anul 2001. A murit în același 

an, fiind îmormântat la Mănăstirea Putna, acolo unde îşi avea metania de călugărie. A lăsat în urma 

sa o arhiepiscopie mult mai bine organizată decât modesta episcopie pe care o preluase în anul 1966 

și care avea pe atunci doar 17 parohii. La moartea sa Arhiepiscopia avea 16 parohii și un schit în 

Statele Unite ale Americii și 20 de parohii în Canada, la care s-a adougat o parohie în America de 

Sud. În aceste parohii activau 35 de preoți și doi diaconi. În cadrul Arhiepiscopiei erau active și 

două asociații: Asociația Doamnelor (AROLA) și Asociația Tinerilor (ROYA). Din anul 1972 a 

fost funcțional și un Departament al publicațiilor care a deschis și o tipografie. Acțiunile culturale, 

dar mai ales activitățile publicistice au fost susținute cu succes de Bartolomeu Anania. Acesta a 

înființat Calendarul-Almanah Credința, unde a scris numeroase rubrici. Treptat activitatea 

Arhiepiscopiei a decăzut, făcându-se simțită lipsa activității ieromonahului Bartolomeu, care fusese 

hirotonit ieromonah în 1967, în catedrala din Detroit și hirotesit arhimadrit în biserica Sfântul 

Gheorghe din Windsor-Ontario, dar nevoit să revină în ţară
16

. Alături de Victorin Ursache au activat 

arhimadriții Vasile Vasilache, fost deținut politic în timpul regimului comunist din România, Felix 

Dubneac, unul dintre membrii Rugului aprins și deținut politic anticomunist, care a păstorit în 

Canada și Justinian Dalea. Printre preoții cu o bogată păstorire îi amintim pe Gheorghe Alexe, 

Dumitru Bodale, Ioan Bugariu, Paulin Popescu, Radu și Ștefan Feraru. 

Înainte de Primul Război Mondial erau active pe teritoriul Statelor Unite ale Americii zeci 

de societăți românești de întrajutorare care au contribuit la susținerea emigranților. În anul 1906 s-a 

înființat Uniunea Societăților de Ajutor și Cultură din America. Din această organizație s-au 

desprins câteva societăți care au format în 1912 Liga Societăților de Ajutor și Cultură Române 

Americane. Cele două mari asociații s-au reunit în 1929 în Uniunea și Liga, care avea ca publicație 

ziarul America, publicație ce a contribuit la promovarea limbii și culturii românești. Pe lângă acest 

ziar amintim publicația Solia apărută în 1936 cu binecuvântarea episcopului Policarp Morușca, dar 

care a tercut în proprietatea episcopiei conduse de Valerian Trifa, și ziarul Cuvântul românesc 

                                                             
14 *** „Alegerea, hirotonia și înscăunarea Prea Sfințitului Victorin Ursache, noul Episcop al Episcopiei Misionare 
Ortodoxe în America‖, în Biserica Ortodoxă Română, Anul LXXXIV, 1966, nr. 7-8, p. 758. 
15 Ion Armaşi-Vartan, Biserica Ortodoxă Română din diaspora; (teză de doctorat), p. 183. 
16 Theodor Damian, „Bartolomeu Anania: perioada americană‖, în Tabor, Anul V, nr. 1/aprilie, 2001, p. 31; Mihai 

Cristea, Viaţa bisericească a românilor ortodocşi, p. 128. 
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(1976). În anul 1952 a început publicarea revistei Credința, la care în anii 1965-1976 a fost redactor 

ahimadritul Bartolomeu Anania. Amintim și faptul că preotul Theodor Damian a inițiat în 1995 

publicarea revistei de spiritualitate și cultură Lumină lină. Pentru informarea ortodocşilor români 

important este şi ziarul ortodox Actualitatea Creştină, dar şi un post de radio în zona oraşului 

Toronto. 

Congresul bisericesc din anul 1991 a hotărât schimbarea titulaturii eparhiei în Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română din America și Canada. Cu timpul s-a făcut simțită nevoia dinamizării activității 

episcopale afectată de vârsta înaintată a arhiepiscopului Victorin. După o serie de tergiversări, 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 22 feb. 2001, a acceptat retragerea acestuia.  

În dorința de a păstrarea un dialog între cele două eparhii ortodoxe românești din America a 

fost organizat Congresul Românilor Americani (CORA) în 1991, care avea ca obiectiv 

reprezentarea românilor-americani în fața autorităților din Statele Unite ale Americii. În anul 

următor s-a înființat o Comisie mixtă de dialog. Ca gest de prietenie, în 1994, o delegație condusă 

de episcopul Nathaniel al Episcopiei Ortodoxe Române din America a vizitat România. O nouă 

vizită a fost făcută în anul următor cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la inființarea Patriarhiei 

Române. Episcopul Nathaniel a participat la hirotonia și întronizarea arhiepiscopului Nicolae 

Condrea, în 2002, la biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Montreal, acolo unde delegaţia Patriarhiei 

Române a fost condusă chiar de patriarhul Teoctist. Dialogul dintre cele două eparhii a continuat 

prin întâlnirea de la Paris din 15-19 aprilie 2004, ținută la sediul Mitropoliei Ortodoxe Române a 

Europei Occidentale și Meridionale, la care au luat parte episcopii din Europa Occidentală și 

America. Cea de-a doua întâlnire s-a ținut în perioada 9-16 mai 2005, la Mănăstirea Maicii 

Domnului din Jackson-Michigan. Dialogul nu a avut însă rezultate, Episcopia Ortodoxă Română 

din America dorind să rămână sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe din America (OCA)
17

. Episcopul 

Nathaniel a comunicat credincioșilor săi, într-o scrisoare și în pastorala  Paștelui din 2006, că s-a 

încheiat dialogul cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română din America și Canada, fără a se ajunge la un 

rezultat. Dialogul a fost însă reluat cu ocazia întrunirii Comisiei de dialog din 25-27 feb. 2007, care 

s-a ţinut la Palatul Patriarhal din București. La încheierea discuțiilor s-a semnat o Declarație 

comună. În perioada 4-6 iulie 2008, s-a ținut Congresul celor două eparhii românești din America, 

fiind comemorat primul episcop ortodox român din America, Policarp Morușca. Cu acest prilej a 

fost reluat dialogul pentru unitate al celor două eparhii, acțiune ce a continuat și în anii următori fără 

a se ajunge la un rezultat. 

Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America și Canada s-a mutat de la 

Detroit la Chicago-Illinois, unde în anul 2008 a fost sfințită catedrala Sfinții Împărați Constantin și 

Elena. Pentru dinamizare activității misionare la 2 martie 2006, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române l-a ales pe protosinghelul Ioan Casian în funcția de episcop-vicar al Arhiepiscopiei 

Ortodoxe Române din America și Canada, fiind hirotonit în biserica Sfinții Împărați Constantin și 

Elena și instalat în Mănăstirea Sfântul Dimitrie cel Nou din Basarabi, din New York, a cărei 

construcție fusese încheiată în 2001. Mănăstirea a fost sfințită zece ani mai târziu, la ridicarea ei 

contribuind arhimadritul Vasile Vasilache.  

Statutul  Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America și Canada a fost aprobat de Sfântul 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2007, sub jurisdicția acesteia intrând și parohiile Sfinții 

Împărați Constantin și Elena din Caracas-Venezuela și Sfântul Andrei din Buenos-Aires, Argentina. 

În cadrul Congresului eparhial, din 30 iunie-3 iulie 2016, ținut în parohia Învierea Domnului din 

Hamilton-Ontario, Canada, s-a propus ca Arhiepiscopia Ortodoxă Română din America și Canada 

să fie ridicată la rangul de mitropolie și să fie înființată o episcopie românească în Canada. Sfântul 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința din 28 oct. 2016, a aprobat înființarea Mitropoliei 

Ortodoxe Române din cele două Americi cu eprhiile:  Arhiepiscopia Ortodoxă Română din Statele 

Unite ale Americii și Episcopia Ortodoxă Română a Canadei. Astfel, arhiepiscopul Nicolae 

Condrea a devenit mitropolit, iar Ioan Casian episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Canada. 

                                                             
17 Mihai Cristea, Viaţa bisericească a românilor ortodocşi, p. 164. 
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Mitropolitul Nicolae Condrea a fost instalat în catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena din 

Chicago, la 30 aprilie 2017
18

. Biserica Sfântul Gheorghe din Saint Hubert-Montreal a devenit 

catedrala Episcopiei Ortodoxe Române din Canada, unde la 7 mai 2017, a fost instalat episcopul 

Ioan Casian. Viaţa religioasă a românilor ortodocşi din America este una dinamică, în marile oraşe 

americane şi canadiene existând biserici păstorite de preoţi ortodocşi români care pot răspunde 

nevoilor duhovniceşti ale celor aproape o jumătate de milion de vorbitori de limba română stabiliţi 

peste Atlantic. 
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Abstract: Free and undistorted competition between public or private firms of the Member States of the 

European Union is closely linked to the proper functioning of the internal market; this is why competition 

law is a major component of the substantive law of the European Union. European Union, according to Art. 
3 TEU has exclusive competence to establish the competition rules necessary for its operation. If in the 

market fundamental freedoms, the Court has played an important role in specifying and developing these 

primary legal instruments of integration on competition, the European Commission has acted with priority 
over other institutions
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Punere în temă 

      Prohibiţia înţelegerilor anticoncurenţiale
2
 şi a abuzului de poziţie dominantă

3
 vizează deopotrivă 

întreprinderile publice, cât şi cele private, dar aceste dispoziţii îşi pierd eficacitatea, câtă vreme sunt 

                                                             
1 A.I.Dușcă, Dreptul Uniunii Europene privind afacerile, ediția a 2-a revizuită și adăugită, Ed.Universul Juridic, 

București, 2016, pp. 145-156; A. Groza, Uniunea Europeană Drept material, Ed. C. H. Beck, București, 2014, p.143; 

Ch. Gavalda, G. Parleani, Droit des affaires de lřUnion européenne, 6e éd, Paris, Juris Classeur, 2010, p.796. A se 

vedea și: G. D. Gărăiman, D. Dănişor, O. Ghiţă, R. Răducanu, M. Soreaţă, D. Gărăiman,  Mic dicţionar de termeni 

juridici în spaţiul european, Ed. Universitaria, Craiova, 2008. 
2 Art. 101 TFUE prevede: (1) Sunt incompatibile cu piaţa internă şi interzise orice acorduri între întreprinderi, orice 

decizii ale asocierilor de întreprinderi şi orice practici concertate care pot afecta comerţul dintre statele membre şi care 

au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei în cadrul pieţei interne şi, în special, cele 

care: (a) stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare; (b) 

limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile; (c) împart pieţele sau sursele 

de aprovizionare; (d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel 

acestora un dezavantaj concurenţial; (e) condiţionează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor 

prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor 

contracte. (2) Acordurile sau deciziile interzise în temeiul prezentului articol sunt nule de drept. (3) Cu toate acestea, 

prevederile alin. (1) pot fi declarate inaplicabile în cazul: oricăror acorduri sau categorii de acorduri între întreprinderi; 

oricăror decizii sau categorii de decizii ale asocierilor de întreprinderi; oricăror practici concertate sau categorii de 

practici concertate care contribuie la îmbunătăţirea producţiei sau distribuţiei de produse ori la promovarea progresului 
tehnic sau economic, asigurând totodată consumatorilor o parte echitabilă din beneficiul obţinut şi care: (a) nu impun 

întreprinderilor în cauză restricţii care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective; (b) nu oferă 

întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenţa în ceea ce priveşte o parte semnificativă a produselor în cauză. A 

se vedea și: A.I.Dușcă, D.Dănișor, Dicționar de dreptul Uniunii Europene, Ed. Simbol, Craiova, 2018; G. Wagner, 

Should Private Enforcement of Competition Law be Strengthened? în D. Schmidtchen, M. Albert, S. Voigt, The More 

Economic Approach to European Competition Law, Tubingue, Mohr Siebeck, 2007, pp. 120-121; D. Hensler, Class 

Action Dilemmas: Pursuing Public Goals for Private Gains, Santa Monica, RAND Institute for Civil Justice, 2000, p. 

69; A.Băbălău, Măsuri legislative adoptate de Comunitatea Europeană în domeniul fiscalității directe, 

www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1152/1069; D. Dănişor, La traduction juridique, facteur 

d'intégration européenne, Proceedings ale Congresului Integrarea Europeană, - între tradiţie şi modernitate, Ed. 

Universităţii "Petru Maior", Volum 5/2014, p. 713-717; A-I.Dușcă, D. Dănişor, Consumers and European Contract 
Law, The knowlegge-Based Organization the 20th International Conference 12-14 June 2014, Land Forces Academy, 

Nicolae Bălcescu Land Forces Academy Publishing House, pp. 64-69. 
3 Conform art. 102 TFUE, „Este incompatibilă cu piaţa internă şi interzisă, în măsura în care poate afecta comerţul 

dintre statele membre, folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziţii dominante 

http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1152/1069
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menţinute monopolurile de stat. Tratatul de la Roma prevedea printre obligaţiile originare ale 

statelor membre şi suprimarea drepturilor concedate, contrare dispoziţiilor relative la concurenţă
4
. 

La finele anului 1980, a început o scădere a protecţiei în cauză, astfel că politica de concurenţă 

comunitară a devenit, prin dispoziţiile relative la libera circulaţie, un instrument de deschidere a 

pieţelor naţionale. La acest prim factor, se adaugă progresul tehnic care a făcut dificilă menţinerea 

monopolurilor de stat, altădată justificate de constrângerile materiale. Comisia a pus în aplicare art. 

90 din Tratat, conform căruia „statele membre, în privinţa întreprinderilor publice şi a 

întreprinderilor cărora au acordat drepturi speciale sau exclusive
5
 nu vor edicta şi nu vor menţine 

nicio măsură contrară regulilor prezentului Tratat, în special celor prevăzute de art. 85 şi 86-94 

TCE‖.
6
 Trebuie remarcat că referirea la regulile Tratatului (art. 85-90) trebuie conjugată cu mai 

multe dispoziţii ale acestuia: cum ar fi libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor sau serviciilor sau 

politica de concurenţă
7
. De asemenea, referirea la întreprinderile de stat titulare de drepturi speciale 

sau exclusive, a permis aplicarea ansamblului de principii stabilite de jurisprudenţa relat ivă la art. 

81 şi 82 TCE, nu numai comportamentelor întreprinderilor private, dar, în mod egal şi 

întreprinderilor de stat
8
, ceea ce a dus la depăşirea divizării, făcută în Tratat, între regulile de 

concurenţă aplicabile întreprinderilor şi cele aplicabile statelor
9
.    

                                                                                                                                                                                                          
deţinute pe piaţa internă sau pe o parte semnificativă a acesteia. Aceste practici abuzive pot consta în special în: (a) 

impunerea, direct sau indirect, a preţurilor de vânzare sau de cumpărare sau a altor condiţii de tranzacţionare 
inechitabile; (b) limitează producţia, comercializarea sau dezvoltarea tehnică în dezavantajul consumatorilor; (c) 

aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel acestora un 

dezavantaj concurenţial; (d) condiţionarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii 

suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor 

contracte.‖ A se vedea: A. Jones, B. Sufrin, EC Competition Law, 3rd edn, Oxford, Oxford University Press, 2008, 

pp.924–930; J. Faull, A. Nikpay, The EC Law of Competition, 2nd edn, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 

116–126; R. O‘Donoghue, J. A. Padilla, The Law and Economics of Article 82 EC, Portland: Hart Publishing, 2006, 

pp.146–151; R. Whish, Competition Law, 6th edn, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp.563–564; N. Petit, 

Oligopoles, Collusion Tacite et Droit Communautaire de la Concurrence, Bruxelles, Brylant, 2007, pp.140–144. 
4 Section troisième: Les aides accordées parles Etats, Chapitre 1 Les règles de concurrence, Titre I Les règles 

communes, Troisième partie – La Politique de la Communauté ARTICLE 90 1. Les États membres, en ce qui concerne 
les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne 

maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent Traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 

inclue. 2. Les entreprises chargées de la gestion de service d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un 

monopole fiscal sont soumises aux règles du présent Traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limitée où 

l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a 

été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la 

Communauté. 3. La Commision veille à l'application des dispositions du présent article et adresee, en tant que de 

besoin, les directive ou décisions appropriées aux États membres. 
5 M. Wise, Droit et politique de la concurrence dans l'Union européenne, Revue sur le droit et la politique de la 

concurrence 2007/1 (Vol. 9), pp. 7 – 98. 
6 A se vedea : P. Corruble, F. Aubert, J.B. Avel, M. Charbit, C.H. Dechelette, P. Circh, Droit européen des affaires, 

Dunod, Paris, 1998, p. 183; O. Manolache, Regimul juridic al concurenței în dreptul comunitar, Ed. All Beck, 
Bucureşti, 1997; P. Craig, G. de Búrca, Dreptul Uniunii Europene Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină, ed. a IV-a, 

serie coordonată de B. Andreşan-Grigoriu şi T. Ştefan, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009; A.L. Ivan, Perspective teoretice 

ale construcţiei europene, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2003. 
7 J-P. Dtetie, Strategor : Politique générale de lřentreprise, Dunod, 4ème édition, Paris, 1997; B., Gomes - Casseres, Do 

you really have an alliance strategy?, Strategy & Leadership, Vol. 26, Issue 4, 1998; F. Rigaux, La notion de fait en 

science juridique, Annales de droit de Louvain, Louvain, 1988, p. 3; M. Duault, Les méga-alliances, à lřimage des 

groupements dřentreprises de transport maritime, en droit communautaire de la concurrence, Mémoire, Nantes, 2011, 

p. 66. 
8 V. Constantinesco, J.-P. Jacqué, R. Kovar, D. Simon, Traité instituant la CEE, Economica, Paris, 1992, p. 566; V. 

Korah, An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, 8th edn, Oxford & Portland Oregon, Hart 

Publishing, 2004, p.113; H. Haupt, Collective Dominance under Article 82 E.C. and EC Merger Control in the Light of 
the Airtours Judgment, European Competition Law Review 23, no. 9/2002, pp.434-439; M. Canoy, P. Rey, E. van 

Damme, Dominance and Monopolization, TILEC Discussion Paper DP 2004-022, Tilburg University, pp.65–69. 
9 A se vedea: A. Fuerea, Manualul Uniunii Europene, ed. a IV-a, revăzută şi adăugită după Tratatul de la Lisabona 

(2007/2009), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010; B. Andreşan-Grigoriu, T. Ştefan, Tratatele Uniunii Europene – 

https://www.cairn.info/revue-sur-le-droit-et-la-politique-de-la-concurrence.htm
https://www.cairn.info/revue-sur-le-droit-et-la-politique-de-la-concurrence.htm
https://www.cairn.info/revue-sur-le-droit-et-la-politique-de-la-concurrence-2007-1.htm
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        TFUE acordă atenţie monopolurilor de stat, în termenii următori: Art. 37 (ex-art. 31 TCE) (1) 

Statele membre adaptează monopolurile naţionale cu caracter comercial, astfel încât să se asigure 

excluderea oricărei discriminări între resortisanţii statelor membre cu privire la condiţiile de 

aprovizionare şi comercializare. Dispoziţiile prezentului articol se aplică oricărui organism prin 

intermediul căruia un stat membru, de jure sau de facto, direct sau indirect, controlează, conduce 

sau influenţează în mod semnificativ importurile sau exporturile dintre statele membre. Aceste 

dispoziţii se aplică, de asemenea, monopolurilor de stat concesionate. (2) Statele membre se abţin să 

introducă orice nouă măsură care contravine principiilor enunţate la alin. (1) sau care restrânge 

domeniul de aplicare a articolelor care se referă la interzicerea taxelor vamale şi a restricţiilor 

cantitative între statele membre. (3) În cazul unui monopol cu caracter comercial care presupune o 

reglementare menită să faciliteze desfacerea sau valorificarea produselor agricole, trebuie asigurate, 

în aplicarea normelor prezentului articol, garanţii echivalente pentru ocuparea forţei de muncă şi 

pentru nivelul de trai al producătorilor în cauză. Art. 106 (ex-art. 86 TCE) (1) În ceea ce priveşte 

întreprinderile publice şi întreprinderile cărora le acordă drepturi speciale sau exclusive, statele 

membre nu adoptă şi nu menţin nicio măsură care contravine normelor tratatelor şi, în special, celor 

prevăzute la art. 18 şi 101-109. (2) Întreprinderile care au sarcina de a gestiona serviciile
10

 de 

interes economic general sau care prezintă caracter de monopol fiscal se supun normelor tratatelor 

şi, în special, regulilor de concurenţă, în măsura în care aplicarea acestor norme nu împiedică, în 

drept sau în fapt, îndeplinirea misiunii speciale care le-a fost încredinţată. Dezvoltarea schimburilor 

comerciale nu trebuie să fie afectată într-o măsură care contravine intereselor Uniunii. (3) Comisia 

asigură aplicarea dispoziţiilor prezentului articol şi adresează statelor membre, în cazul în care este 

necesar, directivele sau deciziile corespunzătoare
11

. 

 

Liberalizarea monopolurilor 

     În absenţa unei definiţii
12

, Comisia a emis două directive relative la drepturile exclusive şi 

speciale, pe piaţa terminalelor de telecomunicaţii şi a serviciilor de telecomunicaţii, pe baza art. 90 

alin. (3)
13

. Aceste două directive au fost abrogate de Directiva 2008/63/CE a Comisiei, din 20 iunie 

2008, privind concurenţa pe pieţele echipamentelor terminale pentru telecomunicaţii. Conform 

acesteia, „drepturile speciale‖ înseamnă drepturile acordate de un stat membru, unui număr limitat 

de întreprinderi, prin orice instrument cu putere de lege sau administrativ, care, pe un anumit 

teritoriu geografic: a) limitează la două sau mai multe, numărul acestor întreprinderi, în 

conformitate cu alte criterii decât criteriile obiective proporţionale şi nediscriminatorii şi b) 

desemnează, altfel decât în conformitate cu aceste criterii menţionate la lit. a) câteva întreprinderi 

concurente sau c) conferă oricărei întreprinderi sau oricăror întreprinderi, orice avantaje legale sau 

                                                                                                                                                                                                          
actualizat 2010, ed. a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010; A.I. Duşcă, A.L. Turculeanu, Drept comunitar al afacerilor, 

Caiet de seminar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010. 
10 B. Gilles, C. Henry, Concurrence et services publics dans l'Union européenne. In: Politiques et management public, 
vol. 16, nþ 2, 1998. pp. 178-180, https://www.persee.fr/doc/pomap_0758-

1726_1998_num_16_2_3312_t1_0178_0000_1 - consultat la data de 11.02.2019.  
11 P. Bauby, Le concept de concurrence dans lřUnion européenne: origines, contenu, devenir, în Colloque EUROPA–

Limoges –21 novembre 2014 La concurrence nonfaussée au sein del‘Union: Peut-on évoluer vers une concurrence 

équitable en Europe?, 

 www.actionpublique.eu/attachments/article/75/Le%20concept%20de%20concurrence%20dans%20l%27UE.pdf 

- consultat la data de 11.02.2019; https://www.petitesaffiches.fr/decryptage,076/concurrence-et-monopole-

la,12849.html?lang=fr - consultat la data de 11.02.2019.  
12 Jurisprudenţa comunitară, în baza art. 81 şi 82 TCE, a definit noţiunile de monopoluri ale întreprinderilor publice şi 

drepturi exclusive ale întreprinderilor private. Drepturile speciale nu sunt definite în Tratat, dar doctrina consideră că nu 

există nicio diferenţă notabilă între drepturile exclusive şi cele speciale. A se vedea: C. Nourissat, Droit communautaire 
des affaires, Paris, Dalloz, 2e éd., 2005; O. Manolache, Drept comunitar, ed. a IV-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004; A. 

Fuerea, Drept comunitar al afacerilor, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2003; S. Deleanu, Drept comunitar al 

afacerilor, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001. 
13  Directiva 88/301/CEE, 27 iunie 1989, Directiva 90/388/CEE, 28 iunie 1990. 

https://www.persee.fr/doc/pomap_0758-1726_1998_num_16_2_3312_t1_0178_0000_1
https://www.persee.fr/doc/pomap_0758-1726_1998_num_16_2_3312_t1_0178_0000_1
http://www.actionpublique.eu/attachments/article/75/Le%20concept%20de%20concurrence%20dans%20l%27UE.pdf
https://www.petitesaffiches.fr/decryptage,076/concurrence-et-monopole-la,12849.html?lang=fr
https://www.petitesaffiches.fr/decryptage,076/concurrence-et-monopole-la,12849.html?lang=fr
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rezultate din măsuri de reglementare, care afectează semnificativ capacitatea oricărei întreprinderi 

să importe, să comercializeze ... echipamente terminale de telecomunicaţii, pe acelaşi teritoriu 

geografic şi în condiţii în mod semnificativ echivalente. Statele membre care au acordat 

întreprinderilor drepturi speciale sau exclusive trebuie să asigure retragerea drepturilor exclusive, 

precum şi a acelor drepturi speciale care: a) limitează la două sau mai multe, numărul 

întreprinderilor, în conformitate cu alte criterii decât criteriul obiectiv, proporţionale şi 

nediscriminatorii sau b) desemnează, în conformitate cu alte criterii decât cele menţionate la lit. a), 

mai multe întreprinderi concurente (art. 2). Totodată, statele trebuie să informeze Comisia cu privire 

la măsurile luate sau la proiectele legislative introduse în acest sens.  

       Curtea, în hotărârea din 19 martie 1991 a terminalelor de telecomunicaţii şi a serviciilor de 

telecomunicaţii, a anulat cele două directive în privinţa drepturilor speciale, reproşând Comisiei că 

nu a definit în prealabil aceste drepturi şi nici nu a determinat în ce mod aceste drepturi sunt 

susceptibile să restrângă concurenţa
14

. Comisia, a modificat prin Directiva 91/46/CEE – 13 

octombrie 1994 cele două directive anterioare şi a definit drepturile speciale ca fiind: drepturi 

acordate de un stat membru unui număr limitat de întreprinderi, prin intermediul mijloacelor 

legislative ori administrative, care limitate la două sau mai multe întreprinderi, sunt oferite după 

criterii neobiective şi care conferă, în acelaşi timp uneia sau mai multor întreprinderi avantaje legale 

ce afectează substanţial capacitatea concurenţei a altor întreprinderi.  În privinţa mijlocului de 

acţiune al Comisiei s-a pus întrebarea dacă este ţinută să acţioneze pe baza unei plângeri care 

denunţă o situaţie contrară art. 85 şi 86 TCEE. Această întrebare a fost formulată în afacerea 

Ladbroke II
15

 (27 octombrie 1994) în care era vorba de o societate britanică de organizare de pariuri 

pentru cursele hipice şi canine, care dorea să opereze în Franţa unde s-a opus monopolul Paris 

Mutual Urbain. Ladbroke a depus la Comisie o plângere în baza art. 85, 86 şi 90 şi înainte de 

termenul de judecată a formulat şi un recurs în carenţă (în baza art. 175 din Tratat)
16

. Tribunalul a 

descărcat Comisia de obligaţia de a emite sau de a refuza să ia o decizie deoarece, conform 

Tribunalului, puterea de supraveghere de care dispune Comisia, în baza art. 90 alin. (3) implică şi 

puterea de apreciere a compatibilităţii măsurilor statale cu regulile Tratatului. În consecinţă, 

exerciţiul acestei puteri, nu se asortează cu obligaţia de intervenţie din partea Comisiei, ceea ce 

înseamnă că discreţia alegerii instrumentelor se dublează cu cea de iniţiere a acţiunii.  

 

Reglementarea monopolurilor  

      Cu privire la regula în materie, sunt esenţiale o serie de consideraţii; astfel, deşi monopolurile, 

drepturile exclusive şi speciale pot, prin natura lor, să genereze prejudicii concurenţei, în special 

                                                             
14 Hotărârea Curţii din 19 martie 1991, dată în cauza C-202/88, părţi fiind: Republica Franceză c. Comisiei 

Comunităţilor Europene şi având ca obiect anularea parţială a Directivei 88/301/CEE a Comisiei din 16 mai 1988 

privind concurenţa pe pieţele echipamentelor terminale pentru telecomunicaţii. În hotărâre se precizează: Trebuie 

subliniat că un sistem de concurenţă nedenaturată precum cel prevăzut de tratat nu poate să fie garantat decât în cazul în 
care este asigurată egalitatea şanselor între diverşii operatori economici. Faptul de a încredinţa unei întreprinderi care 

comercializează aparate terminale sarcina de a elabora specificaţiile pe care trebuie să le îndeplinească aparatele 

terminale, de a controla aplicarea acestora şi de a omologa aparatele respective echivalează cu faptul de a-i conferi 

puterea de a stabili, după bunul plac, aparatele terminale care pot să fie racordate la reţeaua publică şi de a-i acorda 

astfel un avantaj evident asupra concurenţilor. În aceste condiţii, Comisia a fost îndreptăţită s ă solicite ca elaborarea 

specificaţiilor tehnice, controlarea aplicării acestora şi omologarea să fie efectuate de o entitate independentă de 

întreprinderile publice sau private care furnizează bunuri şi/sau servicii concurente în sectorul telecomunicaţiilor. Pct. 

51, 52. 
15 A se vedea şi: CJUE, hotărârea din 3 iunie 2010 în afacerea C-258/08, Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, Ladbrokes 

International Ltd c. Stichting de Nationale Sporttotalisator. Acţiune preliminară formulată de Hoge Raad der 

Nederlanden. A se vedea şi: Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 1 iulie 2008, dată în cauza C-49/07, având ca obiect 
o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul art. 234 CE de Dioikitiko Efeteio Athinon 

(Grecia), în procedura Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) împotriva Elliniko Dimosio. 
16 A se vedea: B.M.C. Predescu, A.I. Duşcă, Dreptul comunitar al afacerilor, Ed.Universitaria, Craiova, 2003, p. 220 şi 

urm.; O. Manolache, Drept comunitar, ed. a IV-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004. 
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prin abuzul de poziţie dominantă, normele Tratatului nu intenţionează să interzică aceste drepturi şi 

monopolul
17

.  

      Curtea a hotărât în dosarul Sacchi
18

, la 30 aprilie 1974 că nimic nu interzice statelor membre să 

stabilească un monopol, pe baza interesului general, dar organizarea şi reglementarea monopolului 

trebuie să fie compatibile cu dispoziţiile Tratatului. Curtea a stabilit o distincţie între existenţa unui 

drept şi exerciţiul lui, în sensul că doar exerciţiul abuziv al acestui drept este condamnat. Concepţia 

protectoare a monopolurilor s-a clătinat sub influenţa unei doctrine zisă a „abuzului automat‖. 

Doctrina „abuzului automat‖ constă în situarea originii abuzului, în ocrotirea monopolurilor sau a 

drepturilor exclusive şi speciale, căci abuzul este consubstanţial cu crearea sau menţinerea 

monopolurilor sau a drepturilor monopoliste. Cu alte cuvinte, există un abuz prin simpla existenţă a 

monopolului.  

      Această doctrină, sistematizată de anumite servicii ale Comisiei, are la bază o serie de hotărâri: 

într-un prim caz
19

, afacerea Hôffner – 23 aprilie 1991, este vorba de o întreprindere care, după ce a 

apelat la serviciile unei persoane ce recruta cadre capabile să conducă o întreprindere s-a opus 

cererii de plată a acestuia invocând ilegalitatea contractului pe motivul că, potrivit legislaţiei 

germane, serviciile de plasament erau rezervate unui oficiu federal de muncă şi prin urmare, 

cabinetul de recrutare desfăşura o activitate ilegală, iar contractele erau nule. Curtea a decis că în 

cazul în care monopolul public nu este în stare să satisfacă cererea, menţinerea în vigoare a 

legislaţiei contravine art. 86 TCEE.  

       Într-un alt caz este vorba de stabilirea în Salonic a unei staţii de televiziune locală ce a violat 

astfel monopolul Ellinki Radiophonia Teleorassi (ERT
20

). În hotărârea din  18 iunie 1991, Curtea a 

reţinut că art. 90 alin. (1) se opune acordării unui drept exclusiv de retransmitere de emisiuni de 

                                                             
17  A se vedea: O. Manolache, Regimul juridic al concurenței în dreptul comunitar, Ed. All, București, 2004; A. Fuerea, 

Manualul Uniunii Europene, ed. a IV-a, revăzută şi adăugită după Tratatul de la Lisabona (2007/2009),  Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti, 2010; L. Dubouis, C. Blumann, Droit matériel de lřUnion Européenne, Paris, Montchrestien, 4e éd., 

2006; C. Nourissat, Droit communautaire des affaires, Paris, Dalloz, 2e éd., 2005. J.Y. Naudet, La fin des monopoles, 

2013, http://www.libres.org/conjoncture/3173-la-fin-des-monopoles-.html - consultat la data de 11.02.2019; J. Garello, 

Le monopole public cause de tous nos maux, 2018, https://www.bastiat.net/le-monopole-public-cause-de-tous-nos-
maux/ - consultat la data de 11.02.2019. 
18 Hotărârea Curţii din 30 aprilie 1974, Giuseppe Sacchi, dată în cauza 155/73 precizează: schimburile comerciale de 

orice tipuri de materiale, aparate de înregistrare sonoră, filme şi alte produse utilizate pentru difuzarea de mesaje 

televizate se supun normelor referitoare la libera circulaţie a mărfurilor; În consecinţă, dacă existenţa unui monopol 

asupra mesajelor publicitare televizate nu este, în sine, contrară principiului liberei circulaţii a mărfurilor, un astfel de 

monopol ar contraveni acestuia dacă discriminează prin favorizarea materialelor şi produselor naţionale. Pct. 7. 

Interpretarea coroborată a art. 86 şi 90 duce la concluzia că existenţa unui monopol al unei întreprinderi căreia statul 

membru i-a acordat drepturi de exclusivitate nu este, în sine, incompatibilă cu art. 86; Acelaşi este şi cazul unei 

extinderi a drepturilor de exclusivitate care urmează unei noi intervenţii a statului; Mai mult, dacă anumite state 

membre consideră întreprinderile care operează în domeniul televiziunii, fie şi cu privire la activităţile comerciale, în 

special în materie de publicitate, ca fiind întreprinderi care au drept scop un serviciu de interes economic general, aceste 

interdicţii se aplică, în ceea ce priveşte comportamentul lor pe piaţă, în temeiul art. 90 alin. (2) atât timp cât nu s-a 
demonstrat că interdicţiile amintite ar fi incompatibile cu realizarea misiunii acestora. Pct. 14, 15. 
19 A se vedea P. Corruble ş.a., op. cit., p. 180. Hotărârea Curţii (Camera a şasea) din 23 aprilie 1991 dată în cauza C-

41/90 Klaus Hôfner şi Fritz Elser c. Macrotron GmbH, precizează: simplul fapt de a crea o astfel de poziţie dominantă 

prin acordarea unui drept exclusiv în sensul art. 90 alin. (1) nu este, în sine, incompatibil cu art. 86 din tratat. Un stat 

membru nu încalcă, de fapt, interdicţiile conţinute în aceste două dispoziţii decât dacă întreprinderea în cauză este 

constrânsă, prin simpla exercitare a dreptului exclusiv care i-a fost acordat, să exploateze în mod abuziv poziţia sa 

dominantă. Potrivit art. 86 teza a doua lit. (b) din tratat, o astfel de practică abuzivă poate, în special, să constea într-o 

limitare a prestaţiei în defavoarea solicitanţilor serviciului în cauză. Un stat membru creează o situaţie în care prestaţia 

este limitată, atunci când întreprinderea căreia acesta i-a acordat un drept exclusiv care se extinde la activităţile de 

plasare a cadrelor şi a directorilor de întreprinderi, nu este, în mod evident, în măsură să satisfacă cererea pieţii pentru 

acest gen de activităţi şi atunci când exercitarea efectivă a acestor activităţi de către societăţi private este imposibil de 
realizat datorită menţinerii în vigoare a unei dispoziţii legale care interzice aceste activităţi sub sancţiunea de nulitate a 

contractelor respective. Pct. 29-31. 
20 Hotărârea Curţii din 18 iunie 1991, dată în cauza C-260/89, părţi fiind: Elliniki Radiophonia Tileorassi AE c. 

Dimotiki Etairia Pliroforissis şi Sottrios Kouvelas. 

http://www.libres.org/conjoncture/3173-la-fin-des-monopoles-.html
https://www.bastiat.net/le-monopole-public-cause-de-tous-nos-maux/
https://www.bastiat.net/le-monopole-public-cause-de-tous-nos-maux/
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televiziune, când aceste drepturi sunt susceptibile să creeze o situaţie în care întreprinderea încalcă 

art. 86 TCEE, printr-o politică discriminatorie în favoarea programelor sale. Şi în această hotărâre, 

Curtea cere ca monopolul să conducă la o conduită abuzivă. În acest caz, este condamnată 

cumularea monopolului de difuzare şi a monopolului de retransmitere, care permit întreprinderii să 

abuzeze de poziţia sa dominantă în favoarea propriilor servicii.  

      Mai precis, în hotărâre se precizează: este necesar să se amintească faptul că, în Hotărârea din 

30 aprilie 1974, Sacchi, considerentul 14, Curtea a hotărât că nicio dispoziţie din tratat nu se opune 

faptului că statele membre, din motive de interes public, de natură neeconomică, sustrag de la jocul 

concurenţei emisiunile de radioteleviziune, conferind uneia sau mai multor unităţi dreptul exclusiv 

de a proceda la acest lucru. Cu toate acestea, rezultă din art. 90 alin. (1) şi (2) din tratat că 

modalitatea în care este organizat sau exercitat acest monopol poate aduce atingere normelor 

tratatului, în special celor privind libera circulaţie a mărfurilor, libertatea de a presta servicii şi 

regulile de concurenţă. Prin urmare, este necesar să se răspundă instanţei naţionale că dreptul 

comunitar nu se opune atribuirii unui monopol al televiziunii din considerente de interes public, de 

natură neeconomică. Cu toate acestea, modalităţile de organizare şi de exercitare a unui astfel de 

monopol nu trebuie să aducă atingere dispoziţiilor din tratat cu privire la libera circulaţie a 

mărfurilor şi a serviciilor şi la regulile de concurenţă
21

.  

         În ultimii ani doctrina abuzului automat
22

 a intrat într-un adevărat declin
23

 deoarece Curtea a 

afirmat principiul conform căruia practica abuzivă trebuie să fie consecinţa directă a legii naţionale 

şi că art. 90 alin. (1) şi art. 86 nu se opun acordării de către statele membre a drepturilor exclusive
24

. 

     Ideile mai sus arătate sunt reluate și în hotărâri mai noi
25

 în care se subliniază: potrivit unei 

jurisprudențe constante, normele referitoare la existența și la funcționarea unui monopol trebuie 

analizate în raport cu prevederile articolului 37 TFUE, aplicabile în mod specific exercitării de către 

                                                             
21  Pct. 10-12. 
22 J. Mc Cormick, The European Union. Politics and Policies, 4th ed., Philadelphia, Westview Press, 2008, p.154; 
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Tratatul de la Lisabona (2007/2009), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010; B. Andreşan-Grigoriu, T. Ştefan, Tratatele 

Uniunii Europene Ŕ actualizat 2010, ed. a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010. 
23 K-U. Kühn, Closing the Pandorařs Box? Joint dominance after the Airtours Judgment, in Pros and Cons of Merger 

Control, Stockholm, Swedish Competition Authority, 2002, pp.57–59; A. MasColell, M. D. Whinston, J. R. Green, 

Microeconomic Theory, Oxford, Oxford University Press, 1995, pp.400–405, pp. 417–423; J. Tirole, The Theory of 

Industrial Organization, Cambridge, The MIT Press, 1988, pp.245–247; G. Werden, Economic Evidence on the 

Existence of Collusion, Antitrust Law Journal 71/2003–2004, pp. 719, 729–734; P. Freeman, Market Investigations and 

Oligopolistic Markets, in Annual Proceedings – Fordham Corporate Law Institute, ed. B. Hawk Dordrecht, Kluwer 

Academic Publishers, 2008, p. 653; R. Gibbons, What the Folk Theorem Doesnřt Tell Us, Industrial and Corporate 

Change 15, no. 2/2006, pp.381–386, 383–384. 
24 A se vedea: G. Tudor, D. Călin, Jurisprudenţa CJCE, vol. I, Principiile dreptului comunitar Concurenţa Libera 
circulaţie a mărfurilor, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006; L.A.-M. Vrabie coord. Jurisprudenţa istorică a instanţelor 

comunitare, culegere de hotărâri integrale, vol. 1, Institutul European din România, Direcţia Coordonare Traduceri, 

Bucureşti, 2008; R.M. Boulouis, D. Chevallier, M. Fasquelle, M. Blanquet, Les grands arrêts de la jurisprudence 

communautaire, t. 2, Droit communautaire des affaires Marché intérieur Politiques communautaires, Paris, Dalloz, 5e 

éd., 2002. 
25 Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 12 noiembrie 2015 dată în cauza C-198/14, având ca obiect o cerere de 

decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Helsingin hovioikeus (Curtea de Apel Helsinki, 

Finlanda), în procedura Valev Visnapuu împotriva Kihlakunnansyyttäjä,  Suomen valtio – Tullihallitus. Cererea de 

decizie preliminară privește interpretarea articolelor 34 TFUE, 36 TFUE, 37 TFUE și 110 TFUE, precum și a articolului 

1 alineatul (1) și a articolelor 7 și 15 din Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 

decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 365, p. 10, Ediție specială, 13/vol. 14, p. 238). 
Cererea a fost formulată în cadrul unui litigiu între domnul Visnapuu, care acționează pentru European Investment 

Group Oü („EIG‖), pe de o parte, și Kihlakunnansyyttäjä (Parchetul districtual), pe de altă parte, în legătură cu vânzarea 

la distanță și cu livrarea de băuturi alcoolice consumatorilor finlandezi cu încălcarea reglementărilor finlandeze privind, 

printre altele, acciza pe anumite ambalaje de băuturi și vânzarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice.  
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un monopol național cu caracter comercial a drepturilor sale de exclusivitate
26

. În schimb, influența 

asupra schimburilor din cadrul Uniunii a altor prevederi din legislația națională, care pot fi disociate 

de funcționarea monopolului, deși au o influență asupra acestuia, trebuie examinată în raport cu 

articolul 34 TFUE
27

. Prin urmare, trebuie amintit în această privință că, fără a impune abolirea 

totală a monopolurilor naționale cu caracter comercial, articolul 37 TFUE prevede organizarea 

acestora astfel încât să se asigure excluderea oricărei discriminări între resortisanții statelor membre 

cu privire la condițiile de aprovizionare și de desfacere
28

. În acest sens, articolul 37 TFUE prevede 

ca organizarea și funcționarea monopolului să fie adaptate astfel încât să se asigure excluderea 

oricărei discriminări între resortisanții statelor membre cu privire la condițiile de aprovizionare și 

comercializare, așa încât comerțul cu mărfuri provenind din celelalte state membre să nu fie 

dezavantajat, nici în drept, nici în fapt, în raport cu cel al mărfurilor naționale, iar concurența dintre 

economiile statelor membre să nu fie denaturată
29

. 

      În concluzie, un monopol este dreptul exclusiv de a produce sau comercializa un produs sau un 

serviciu conferit de o autoritate publică; acesta este un statut greu acceptat de către Comisia 

Europeană, deoarece pare, la o privire superficială, incompatibil cu concurența liberă care trebuie să 

caracterizeze piața internă. Cu toate acestea, anumite sectoare, în special activitățile de rețea, au 

inițial interesul de a găsi un monopol; de fapt, acestea sunt activități în care economiile de scară 

sunt foarte importante și unde costurile de intrare pe piață sunt foarte mari din cauza infrastructurii 

necesare. Prin urmare, deși regula generală este că întreprinderile publice trebuie să respecte 

regulile liberei concurențe și să nu beneficieze de măsuri de stat care le favorizează, este comun 

pentru unele companii publice să efectueze un serviciu … "de interes public", de "interes economic 

general". Articolul 37 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) se referă la 

monopolurile comerciale. Astfel, statele sunt autorizate să le organizeze "astfel încât să se asigure ... 

excluderea oricărei discriminări între cetățenii statelor membre". Astfel, în timp ce anumite 

monopoluri istorice, cum ar fi tutunul, alcoolul, petrolul, electricitatea, gazul sau produsele 

farmaceutice, sunt desemnate prin acest nume, multe state europene și-au modificat normele care 

guvernează monopolurile în conformitate cu legislația europeană; de exemplu, permițând autorității 

de monopol să importe materii prime din alte state sau prin obligarea acesteia de a vinde tuturor 

clienților care doresc să intre în raporturi contractuale. 
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Abstract: When contemporary society does not represent you, you try to look in the past for the golden age of 

your nation's conscience. It is a state of mind that some of us are living at the moment, when, revolted by 

what is happening around us, we invoke Vlad the Impaler, as did Mihai Eminescu about a century ago. 
Probably the socio-political reality at that time was not much different from today's, although, looking back, 

the 19th century is the century of the great transformations which opened the way for modern Romania. 

Mihai Eminescu was born in a revolutionary period, the Union of the Principalities took place when he was 
9, and when the Romanians fought for independence, he was in Bucharest as editor of the Timpul 

newspaper. However, he probably felt the same bitter taste of converting these achievements into a tool 

designed to serve the personal interests of a false elite under the guise of national interest. Indifference, 

ignorance, corruption, greed, lack of solidarity and collective consciousness, lassitude have been and have 
remained the flaws of Romanian society, and we wonder in which age and under which influence we got 

them. Reading today what Eminescu wrote in his articles in the past, we have the impression that time has 

stopped and that, despite so many historic events we have left behind, nothing has changed. We find it 
surprising that Mihai Eminescu always remains contemporary, not only by his poetry, but also by his 

journalistic articles. 

 
Keywords: Eminescu, contemporary, journalistic, articles, atemporal 

 

 

1. Activitatea jurnalistică a lui Mihai Eminescu 

Despre activitatea lui jurnalistică s-a studiat mai puțin în școală, și înainte de 1989, și cu atât 

mai mult după 1989, iar articolele sale au văzut lumina tiparului într-o lucrare de sinteză după 

eforturi îndelungate. Iar dacă poezia sa nu mai sensibilizează societatea noastră contemporană, 

cantonată într-o lume materială, munca lui de gazetar, cu atât mai puțin. Într-o societate 

informatizată filtrul informației s-a oprit la foi subțiri de ziar și ne-am pierdut reperele. Trăim într-o 

societate globalizată în care influențele străine nu ne mai lasă să descoperim ceea ce ne aparține și 

este valoros în istoria și cultura noastră. Este o realitate pe care, în mod paradoxal, o trăia și o 

exprima în articolele sale și poetul nostru național. Până în prezent, majoritatea studiilor și 

analizelor s-au concentrat asupra vieții, liricii și prozei lui Mihai Eminescu. Cât privește creația 

jurnalistică, în lucrările dedicate biografiei și operei poetului s-au scris doar câteva rânduri și puțini 

au încercat o analiză aprofundată a articolelor sale. Este foarte adevărat că multe dintre articole au 

apărut în ziarele la care a colaborat, fără titlu și fără semnătura poetului și, de aceea, a fost nevoie de 

timp și de eforturi susținute pentru a fi realizată o operă de sinteză în acest domeniu. Și dacă 

încercările de reconstituire au necesitat eforturi, ne putem imagina cât de epuizantă trebuie să fi fost 

activitatea sa de jurnalist, mai ales în perioada colaborării la ziarul Timpul. Judecând după natura 

discursului publicistic, putem împărți în trei etape colaborările sale în presă[1].  

O primă etapă este cea în care Mihai Eminescu este caracterizat ca fiind ziaristul „juvenil‖ și 

„revoluționarist‖, adică cea a colaborărilor la Albina, Familia, Federațiunea și Convorbiri literare. 

Articolul său de debut a fost Repertoriul nostru teatral, apărut în ianuarie 1870, în Familia, urmat 

de O scriere critică, din revista Albina și de tripticul de articole politice: Să facem un congres, În 

unire e tăria și Echilibrul, apărute în Federațiunea și îndreptate împotriva dualismului austro-ungar. 

Deși reprezintă un început, toate aceste articole surprind prin documentare, prin argumentarea 

ideilor și prin maturitate[2]. 
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 Cea de a doua etapă, numită și „ieșeană‖, este cuprinsă între 1876-1877, când poetul este 

angajat ca redactor la Curierul de Iași, foaie a Curții de apel, dar care avea și o parte neoficială. 

Dintre articolele publicate aici putem numi: Buna gospodărire bătrânească, Grigore Ghica Voevod, 

Elenismul, Imitarea civilizației străine și Neutralitatea României. 

Din toamna anului 1877, Eminescu pleacă la București pentru a conduce vreme de șase ani 

destinele ziarului Timpul și unde va duce aceeași muncă prost plătită, ca și la Iași, dar unde nimic nu 

îl va împiedica să își desfășoare activitatea cu conștiinciozitate, fără a face rabat de la idealurile și 

principiile sale. Majoritatea creației sale jurnalistice, poartă amprenta acestei perioade, epuizantă ca 

volum de muncă și care îi va înrăutăți starea de sănătate, mai ales în ultimii trei ani. Dintre articolele 

publicate, reprezentative ar putea fi Icoane vechi și icoane nouă, Oștenii noștri, Dorobanții, 

Bălcescu și urmașii lui, fără a mai vorbi de o serie întreagă de articole fără titlu. „La 28 iunie 1983, 

boala cu care Eminescu se luptase vreme de atâția ani, dominând-o printr-un neîntrerupt, neasemuit 

efort de voință, lovea pustiitor tocmai regiunea de unde îi veniseră toate împotrivirile[3].‖ 

Activitatea sa ziaristică va fi reluată abia după aproximativ cinci ani, prin articole publicate în 

Fântâna Blanduziei și România liberă. Această activitate va fi însă de scurtă durată, deoarece la 15 

iunie 1889, Eminescu va străluci doar pe cerul creației neamului nostru.  

Este trist să constați cum o persoană, având genialitatea poetului nostru național, a fost 

constrânsă, într-o societate considerată democratică, să ducă o viață la limita subzistenței, în ciuda 

eforturilor depuse. Aceeași societate democratică, astăzi, așterne un val de tăcere nu numai peste 

numele lui Mihai Eminescu, ci peste numele tuturor valorilor noastre. Este și mai trist să observi 

cum universalitatea creațiilor este greu accesibilă românilor, datorită probabil și lipsei de 

recunoaștere și apreciere internă. Același dezinteres avea să-l constate și poetul în rândul societății 

epocii sale, mai ales la clasa politică, ale cărei eforturi erau îndreptate numai spre scopul înavuțirii 

imediate, indiferent de costurile acestei înavuțiri și indiferent dacă era lezat tot ceea ce face parte 

tezaurul economic și cultural al țării. 

 În calitatea sa de jurnalist, pus în slujba adevărului, a dreptății, a dragostei de neam și de tot 

ce avea mai de preț poporul din care făcea parte, Eminescu a dus o luptă continuă cu „masa de 

nulități‖, „fără o meserie hotărâtă, fără talent‖, care se înfruptă din bugetul statului și trăiește „în 

socoteala claselor pozitive ale societății întregi‖. Până la el nimeni nu rostise cu atâta franchețe și 

necruțare adevăruri incomode despre condiția umană, despre „junii corupți‖, problema granițelor, a 

relațiilor internaționale, a falimentului diplomației românești, a economiei, a posturii publice, 

spolierea visteriei țării, situația dunăreană, criza și legile culturii și educației, legile prost întocmite 

sau aplicate precum și despre situația românilor din afara granițelor țării[4]. Fiecare idee din 

articolele sale; fie că era vorba despre politica internă și externă a românilor, despre istorie, 

economie, literatură, învățământ; fie că era vorba despre critică dramatică, recenzii, note sau știri, 

respecta riguros ceea ce astăzi am numi „Codul deontologic al jurnalistului‖. Nimic nu apărea fără o 

bună documentare sau fără o verificare atentă a surselor. De exemplu, urmărind cu mare interes 

evenimentele de pe câmpul de luptă în așa-numitul „război oriental‖, dintre popoarele balcanice 

oprimate și puterea otomană, în rubrica destinată acestor evenimente și intitulată „De pe câmpul de 

luptă‖ încearcă să realizeze o prelucrare critică a informațiilor. „Este astfel conștient că publicația 

vieneză Neue freie Presse era „inamică mișcărilor slave‖ din Balcani și filoturcă (o numește: „foaie 

cadână‖), drept care o citează cu circumspecție, notând că reproduce veștile „cu toată rezerva 

posibilă‖. Nici ceea ce vine dintr-o sursă sârbească – deși afectiv e de partea lor - nu este acceptat 

necritic, afirmând, într-un loc, că „lectorul, obișnuit cu buletinele de victorii de pe acest câmp de 

război, întorcând pagina și citind de-a-ndăratelea, va găsi tocmai contrariul celor susținute de sârbi‖. 

Altă dată, surclasat de contrarietatea știrilor, îi informează sec pe cititori: „Telegramele cari anunță 

lupte reînnoite în Valea Moraviei nu sunt în stare să ni deie o icoană clară despre ceea ce se petrece 

acolo‖[5]. 

De asemenea, nici un material nu vedea lumina tiparului fără o corectură prealabilă 

amănunțită. Slavici avea să povestească în Amintiri: „Eram în păr pe la opt, ba deseori chiar pe la 
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șapte și aduceam fiecare în buzunar manuscript curat și citeț, căci Eminescu mai era pe lângă toate 

celelalte și de părere că slova proastă strică efectul‖. După ce ajungeau la redacție, povestește în 

continuare Slavici, obișnuiau „să-și citească împreună scrisa mai înainte de a fi dat manuscriptul la 

tipar. Lucrul acesta era foarte cuminte, ei însă nu se mărgineau să cetească, ci începeau să-și discute 

mai întâiu asupra limbii, și apoi asupra cugetărilor…‖. „Eminescu avea cunoștințe uimitoare în ceea 

ce privește literatura universală, cunoștea dar cu atât mai vârtos literatura românească, și cărțile 

bisericești, și cronicarii, și scriitorii epocei de renaștere. Caragiali avea mult simțământ de limbă și 

cunoștea mai bine decât Eminescu limba așa-numită viuă, care era vorbită în toate zilele. Eu știam 

numai limba pe care am învățat-o alergând cu alți ștrengari de la Șiria pe câmp, printre vii și dealuri. 

Pentru ca să fie pace și bună înțelegere prietenească, am admis chiar dintru început că Eminescu are 

dreptate când zice că lucrarea literară de astăzi e continuarea lucrării literare din trecut și că bine 

românește e numai ceea ce se potrivește cu cronicarii și cu cărțile bisericești, dară are dreptate și 

Caragiali, care zice să ne adresăm la cei ce trăiesc azi și astfel avem să scriem cum vorbesc ei, ba 

aveam dreptate și eu, cum ziceam că din sufletul poporului avem să ne luăm inspirațiunea și bine 

românește e așa cum pretutindeni vorbesc românii‖[6]. Această atmosferă avea să dureze 

aproximativ trei ani de la venirea sa la redacția ziarului Timpul. După această perioadă, rămas 

singur fără Slavici și fără Caragiale, a fost nevoit să-și dubleze eforturile într-o muncă epuizantă 

care îl va consuma fizic și psihic. Am putea spune că, dintr-un profund sentiment de dragoste față 

de poporul său și față de valorile autentice ale acestuia, Eminescu a oferit tot ce avea mai bun în 

ființa sa, jertfindu-se asemeni unui soldat pe câmpul de luptă. 

 

2. Viața socio-politică, economică și culturală a românilor în perioada contemporană 

poetului 

2.1 Mentalitatea politică a societății moderne 

Profund atașat de istoria și de valorile tradiționale ale poporului său, Mihai Eminescu a 

criticat în repetate rânduri împrumuturile străine. În viziunea sa, societatea modernă, clădită în 

grabă, a fost rezultatul contextului politic internațional dar și al influențelor străine aduse de românii 

școliți la porțile Occidentului. O astfel de situație nu ar fi fost tocmai rea dacă ar fi existat 

fundamentul social și politic care să permită un astfel de amestec. Dar o societate agrară, ale cărei 

legi fuseseră multă vreme cele tradiționale, nu avea cum să se transforme peste noapte într-una 

burgheză, a cărei dezvoltare, în primul rând economică, să poată fi în stare să asigure un cadru 

legislativ modern, care să nu producă dezechilibre sociale. Nimic de zis, România trebuia să meargă 

înainte, dar având o organizare politică și o legislație ancorate în realitățile economice și sociale ale 

perioadei. Se pare însă că tot ceea ce a însemnat un pas înainte în mersul societății noastre a fost fie 

rezultatul unor procese de aculturație, fie s-a bazat pe copierea unor modele străine. De exemplu, în 

perioada medievală, trecerea de la dreptul nescris, bazat pe sistemul de reglementări formate în 

timp, la codificările scrise, nu a reprezentat un efort de sistematizare al legislației românești deja 

existente, ci unul de copiere al legislațiilor bizantine. Motiv pentru care după secolul al XV-lea, au 

circulat două sisteme legislative: unul oficial, constând în Pravile bisericești și mai târziu laice, 

redactate de reprezentanții bisericii din porunca domnilor Țărilor Române și unul tradițional, 

expresie a creației juridice autohtone, care a continuat multă vreme să se aplice, pentru că românii 

erau mult mai obișnuiți cu legile lor tradiționale decât cu cele împrumutate[7]. Iar dacă este să 

vorbim despre legile bizantine, nici acestea nu se remarcau prin originalitate, pentru că sursa lor de 

inspirație erau normele și principiile dreptului roman clasic, codificate de către Justinian.  

Domniile fanariote au însemnat o alterare a moravurilor societății românești. Până în acel 

moment, ne-am cumpărat libertatea și independența față de turci cu tot ce se strângea la visteria 

domnească din dijme. O explicație a faptului că nu am devenit pașalâcuri turcești este aceea că mult 

timp am fost „grânarul‖ Porții otomane. Datoriile noastre față de Poartă se intensificau de la un 

secol la altul. De exemplu, din totalul veniturilor Țărilor Române, până spre sfârșitul secolului al 

XVI-lea, 30% mergea către Poartă, iar la sfârșitul secolului următor, proporția era de aproximativ 
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50%. Pierderile teritoriale ale turcilor în urma Tratatului de la Karlowitz, din 27 ianuarie 1699, în 

urma atacului eșuat împotriva Vienei, determină intensificarea exploatării celor două state 

românești și culminează cu introducerea regimului turco-fanariot prin care, deși ne-am păstrat 

intacte instituțiile interne, am pierdut dreptul de a face politică externă și comerț exterior. În plus, 

obișnuința de a cumpăra funcțiile politice impune un regim de extorcare fiscală mult mai dur și mult 

mai greu de suportat decât relațiile de dependență feudală. Astfel, ocuparea domniei era 

condiționată de negocieri între Imperiul Otoman și solicitanți, care ajungeau domni în Țările 

Române apăsați de datorii enorme. Mihai Șuțu a trebuit să plătească trei milioane de piaștri pentru 

dobândirea tronului. Această situație nu era însă unică. Fiecare funcție în stat își avea prețul său. „ 

Marele vistiernic oferă pentru locul său 300 000 de piaștri, dar câștigă cu 200 000 mai mult; 

spătarul și aga, o treaptă mai jos decât ministerul finanțelor, fac însă o afacere mai bună; pentru 200 

000 de piaștri câștigă mai bine de dublu. Ispravnicii, reprezentanții domnului în cele 17 județe, dau 

lui Alexandru Șuțu 300 000 de piaștri; peste 5 luni sunt înlocuiți, succesorii plătesc aceeași sumă. 

Recordul pare a fi deținut de Ioan Caragea care a vândut 4 762 de titluri de boierie pentru care a 

obținut suma de 20 milioane de piaștri‖[8].
 
 

Reformele legislative ale lui Constantin Mavrocordat și Alexandru Ipsilanti, nu vor modifica 

prea mult această stare de lucruri, în ciuda faptului că se introducea salarizarea funcționarilor și că 

erau sancționate abuzurile acestora. Și cu toate că cea de-a doua fază a regimului turco-fanariot a 

însemnat un pas înainte pe calea modernizării societății românești, fiind considerată a 

„despotismului luminat‖, în „Icoane vechi și icoane nouăŗ, Eminescu scria despre Mavrocordat: 

„Acest domn șiret nu putea pune biruri grele pe țărani pentru că erau vecini și peste cisla, care-i 

ajungea pentru plata dării către Poartă, prea puțin mai ieșea. Ce va fi fost fi fost vecinătatea aceea 

nu știm bine nici astăzi, dar, tocmai pentru că n-o știm, ni se pare că trebuie să fi fost o măsură luată 

de Domni, după vremi de mare turburare și de invazii , ca să statornicească oamenii, să nu umble 

din loc în loc cu bejănia. De-ar fi fost un rău pe capul oamenilor ne-o spuneau cronicarii, care 

totdeauna revarsă cuvinte de mânie asupra orânduielelor ce asupreau norodul. Precum liberalii le 

ziceau boierilor „strigoi‖ și alte celea, asemenea le-au zis și domnul fanariot că sunt vânzători de 

sclavi, tirani etc. și le-au luat ochii, încât ei s-au adunat și, cu mitropolitul în frunte, au ridicat 

vecinătatea și s-au legat cu jurământ că neam de neamul lor n-a mai înființa-o. Atât au și așteptat 

domnul. Nemaifiind oameni boierești, erau a nimănuia și de-a doua zi le-au pus biruri ce nu le mai 

avusese niciodată, biruri pe care apoi le-au încincit și înzecit peste câțiva ani‖[9]. 

Adevărul este că, indiferent de perioada istorică, românii au avut întotdeauna de plătit un 

tribut pentru a-și legitima locul în această Europă și că aflați pe „muchia ce desparte trei civilizații 

deosebite: cea slavă, cea occidentală și cea asiatică‖, nu am știut către care să ne îndreptăm mai 

întâi pentru a ne asigura un loc călduț, în care să ne păstrăm bruma de libertate și de independență 

națională, iar eșecurile ne-au costat până în ziua de azi pierderi teritoriale. Umili, am bătut și batem 

la porțile Occidentului, importând de fiecare dată produsele unei civilizații aflate, ce-i drept înaintea 

noastră și ignorând ceea ce am avut și avem mai valoros. O astfel de atitudine nu ne va fi niciodată 

profitabilă. 

 Acesta a fost mentalitatea pe care au avut-o și contemporanii lui Eminescu și pe care acesta 

a combătut-o de fiecare dată virulent. Continuând aceeași analiză asupră originalității instituțiilor 

politice și juridice românești, nu putem nega faptul că într-o Europă civilizată, noi nu trebuie să 

rămânem tributari unui mod de viață învechit, dar din dorința de a copia modele, nu trebuie nici să 

înlăturăm ceea ce ne este specific. Creațiile juridice de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul 

secolului al XIX-lea, considerate astăzi în cărțile de Istorie a dreptului românesc, „monumente 

legislative‖ ale acelei perioade, atât prin maniera de sistematizare și de structurare a materiei, cât și 

prin conținut, foloseau ca sursă de inspirație lucrările lui Montesquieu, Beccaria sau Codul civil 

francez, Codul civil și penal austriac precum și legiuirile bizantine. Erau preluate, totuși, și 

dispoziții din dreptul cutumiar românesc. 
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 Mai târziu, Regulamentele Organice conțin pentru prima oară conceptul modern de separare 

a puterilor în stat, în încercarea de a restructura societatea din punct de vedere politic, administrativ 

și judecătoresc.  

Prin Convenția de la Paris, din 7-19 august 1858, se creează premisele unui regim politic 

parlamentar. Statutul dezvoltător al Convenției de la Paris, nu abdică de la principiile unui regim 

parlamentar în favoarea unuia personal dar acordă o mai mare putere legislativă instituției domniei. 

 După abdicarea lui Cuza, Constituția de la 1866, promovează ideea de suveranitate 

națională, a regimului reprezentativ, separației puterilor în stat, a drepturilor și libertăților 

cetățenești. Toate aceste idei nu putem spune că au fost rezultatul voinței cetățenești și nici expresia 

gradului de dezvoltare socio-politică și economică a românilor. După adoptarea Constituției, chiar 

regele Carol avea să observe: „… acești oameni care și-au făcut educația lor politică și socială mai 

mult în străinătate, uitând cu desăvârșire împrejurările patriei lor, nu caută altceva decât a aplica aici 

ideile de care s-au adăpat acolo, îmbrăcându-le în niște forme utopice, fără a cerceta dacă se 

potrivesc sau nu. Astfel, nefericita țară, care a fost întotdeauna îngenuncheată sub jugul cel mai 

aspru a trecut deodată și fără mijlocire de la un regim despotic la cea mai liberală Constituțiune. 

După experiența făcută, cred că aceasta este o nenorocire cu atât mai mare cu cât românii nu se pot 

lăuda cu virtuțile cetățenești ce se cer pentru o formă de stat quasi-republicană‖.  

Într-un discurs rostit de Nicolae Iorga, în dezbaterile destinate adoptării Constituției de la 

1923, acesta arăta:„… Constituția de la 1866 este izvorâtă dintr-o simplă operă de traducere a unei 

Constituții apusene; en n-are absolut nici un fel de legătură cu trecutul nostru propriu și nu 

reprezintă nici o elaborare particulară nouă. Și voi adăuga încă ceva – ceea ce va arăta ceva mai pe 

larg pe urmă – că s-a făcut fără participarea factorului politic care era Kogălniceanu, singurul în 

legătură că dezvoltarea noastră constituțională din trecut. Împrejurările au făcut ca, la1866, 

Kogălniceanu, socotit autorul loviturii de stat de la 1864, să fi fost înlăturat din Constituantă, dar, 

chiar dacă ar fi fost acolo, influența lui nu ear suficientă pentru a face să se țină seamă de acel factor 

istoric care ar fi reprezentat aportul nostru național în opera ce trebuia să se alcătuiască.  

Evident, odată ce a făcut o haină împrumutată străinătății, fără să se fi luat măsura corpului 

nostru, am primit-o așa cum ni s-a trimis, făcută de altfel de un excelent croitor, dar deprins să 

fabrice haine pentru alte corpuri, și am trăit cu trupul nostru deoparte și cu haina străină fâlfâind 

deasupra lui, fără nici un efect aproape asupra vieții noastre politice decât acela de a introduce o 

ipocrizie mai mult‖[10]. Ori în aceste condiții, nu trebuie se ne mire virulența poetului nostru 

național când scria despre același subiect: „Am admis legiuiri străine? Ei bine, nu le-am admis 

pentru român, cu trebuințele căruia nu se potriveau, ci pentru elementele economice cu care se 

potriveau și cari știu a se folosi de dânsele. Am creat o atmosferă publică pentru plante exotice de 

care planta autohtonă moare. Căci azi avem cele mai înaintate instituții liberale. Control, 

suveranitatea poporului, codice franțuzești, consilii județene și comunale. Stăm mai bine pentru 

acestea? Nu, de zece ori mai rău, căci instituțiile nouă nu se potriveau cu starea noastră de cultură, 

cu suma puterilor muncitoare de cari dispunem, cu calitatea muncii noastre, încât trebuie să le sleim 

pe acestea pentru a întreține aparatul costisitor și netrebnic al statului modern‖[11]. … „Ce să zicem 

acum de doftorii poporului românesc, care la toate neajunsurile noastre tot c-un praf ne îndoapă, 

care cine știe de ce o fi bun? Da‘-i șoseaua rea, încât ți se frânge caru-n drum? Libertate, egalitate și 

fraternitate și toate vor merge bine. Dar se înmulțesc datoriile publice? Libertate, fraternitate și 

egalitate dă oamenilor, și s-or plăti. Da‘-i școala rea, da‘ nu știu profesorii carte, da‘ țăranul 

sărăcește, dar breslele dau înapoi, dar nu se face grâu, da‘-i boală de vite?... Libertate, egalitate și 

fraternitate, și toate or merge ca prin minune‖[12]. 

Observăm că în societatea noastră binele politic și binele social sunt două noțiuni care nu au 

reușit și nu reușesc să se suprapună și că exercițiul democrației este greu de dobândit, cu atât mai 

mult cu cât nu izvorăște din mentalitatea noastră socio-politică, din gradul nostru de dezvoltare 

economică și din nivelul nostru de educație. 
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2.2 Viața socială și dezvoltarea economică  

O pagină tristă în istoria noastră a fost aceea a permanentei lupte pentru păstrarea 

independenței statale, o alta a fost aceea a încercării formale, mai ales în perioada modernă de 

egalizare a regimului juridic al persoanelor. În vechiul drept românesc nu exista o teoretizare a 

conceptului juridic de persoană, în relațiile de familie putem considera că femeia era din multe 

puncte de vedere egală bărbatului, iar în societate exista ca peste tot, în acea perioadă, o ierarhizare 

socială. Din clasele privilegiate făceau parte boierii și clerul înalt. Clasa de mijloc era reprezentată 

de negustori, meșteșugari, țărani liberi și reprezentanți ai preoțimii. Pătura săracă o formau țăranii 

aserviți și robii, având un rol redus în viața socială. 

 Diferențele de regim juridic erau în primul rând de ordin fiscal. Până la jumătatea secolului 

al XV-lea boierii erau scutiți în totalitate de dări, pentru ca mai târziu să plătească mai puține dări 

sau într-un cuantum mai mic. Clerul nu avea obligații fiscale în privința averilor mănăstirești 

dobândite în scop filantropic. Negustorii, dacă beneficiau de Hrisov domnesc, erau scutiți și aceștia 

de dări. În aceste condiții, povara fiscală era suportată de către țărani, fie că erau liberi sau aserviți. 

Cu timpul, această povară a fost din ce în ce mai greu de suportat. Sugestivă este, de exemplu, o 

analiză fiscală făcută în Țara Românească și Moldova la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul 

secolului al XVII-lea. Potrivit acestei analize, în Țara Românească marii boieri, boierimea de țară, 

clerul înalt și mânăstirile suportau 6% din totalul obligațiilor fiscale; meșteșugarii și negustorii 

suportau 5%; preoții de mir cca 4%; slujitorii 19%; iar țăranii 66%. În Moldova, situația era 

următoarea: marii feudali și mânăstirile contribuiau la veniturile statului în proporție de 6%; 

boierimea de țară suporta 4%; preoții de mir 3%; iar țăranii 86%[13]. În aceste condiții, nu trebuie 

să ne surprindă faptul că mulți dintre țăranii liberi au devenit aserviți, în contul datoriei pe care nu 

reușeau să o plătească, iar alții apucau drumul bejaniei. De aceea, pe la 1595, printr-un hrisov al lui 

Mihai Viteazul, țăranii aserviți –rumâni și vecini- sunt legați de glie, în sensul că nu mai au voie să 

părăsească moșia pe care fuseseră așezați în momentul emiterii hrisovului.  

Reforma socială din timpul lui Constantin Mavrocordat îi transformă din țărani legați de glie 

în țărani clăcași; legați de boieri prin numărul de zile de muncă pe care le aveau de prestat față de 

stăpânii lor. Încercări de ameliorare a statutului țăranilor au fost făcute la inițiativa lui Alexandru 

Ioan Cuza prin Legea promulgată la 14 august 1864 prin care în art. 1 al acesteia se prevedea: 

„Sătenii clăcași sunt și rămân deplin proprietari pe locurile supuse posesiunii lor, în întinderea ce se 

hotărăște prin legea în ființă‖. Suprafața se stabilea în funcție de numărul de vite pe care aceștia le 

aveau. De asemenea, a fost desființat și regimul clăcășiei, în schimbul unei despăgubiri pe care 

țăranii urmau să o plătească în termen de 15 ani, prin sume repartizate anual. Prin această lege două 

treimi din pământurile moșierilor treceau în proprietatea țăranilor. Putem remarca faptul că 

împroprietărirea nu s-a făcut fără despăgubire, așa cum cereau în programul lor revoluționarii 

pașoptiști. Pe de altă parte, relațiile dintre moșieri și țărani urmau să fie stabilite mai târziu, prin 

legile referitoare la tocmelile agricole din 1866, 1872, 1882, 1893, 1907, legi care nu au putut stopa 

abuzurile moșierilor. Agravarea acestor relații a condus la izbucnirea răscoalei țărănești din 1907. 

Chiar dacă reforma agrară de la 1864 deschidea calea transformărilor în agricultură, situația 

țăranilor avea să fie o problemă spinoasă, prilej mai mult de discursuri demagogice decât de 

asumare a responsabilității de a rezolva în mod concret această problemă. La începutul secolului 

XX, 1% din moșieri dețineau 50% din suprafața agricolă, în timp ce 95% din țărani deținea 40% din 

această suprafață. 80% dintre țărani, neavând pământ suficient, erau dependenți de proprietarii 

funciari prin învoielile agricole. Exploatarea țărănimii era determinată și de interpunerea arendașilor 

între moșieri și țărani. „Arendașul tipic era de origine rurală, dar avea puțin de-a face direct cu 

agricultura. Inițial era un cămătar, proprietarul unui mic magazin sau un agent care se ocupa cu 

achiziționarea și vânzarea de grâne, care a acumulat capital și l-a investit în pământ. Prin ocupația 

sa inițială, prin temperament și lipsa de respect pentru tradițiile rurale, el era principalul aliat al 

burgheziei la sate‖[14]. Arendașii formau o pătură subțire între moșieri și țărani, dar reprezentau o 

categorie socială pe care Eminescu o includea în acea pătură „superpusă‖ care trăia pe spinarea și 
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din munca țăranului. Ameliorarea situației țăranilor avea să fie făcută abia după Primul război 

mondial. Până în acel moment ei nu reprezentau decât „prostimea‖ ale cărei drepturi civile erau de 

multe ori limitate sau încălcate, iar cele politice nu le erau recunoscute. Un țăran nu avea cum să 

ajungă dregător, iar în instanță dacă avea loc un proces între un boier și un țăran dreptatea nu era de 

partea acestuia din urmă. Societatea modernă, contemporană lui Eminescu, promulga doar pe hârtie 

egalitatea în drepturi. 

Din punct de vedere economic, până la cel de-al doilea Război mondial, țara noastră poate fi 

caracterizată ca fiind „eminamente agricolă‖. De aceea, multă vreme obiceiurile și mentalitatea 

noastră au fost expresia legăturii noastre față de pământ. Treptat s-a încercat mai întâi o dezvoltare a 

comerțului și a meșteșugurilor, urmată în plan social de creșterea numărului de negustori și 

meșteșugari, mai ales în rândul populației orășenești. Această dezvoltare a stagnat în timpul 

dominației turco – fanariote din cauza monopolului turcesc asupra comerțului exterior al Țărilor 

române. O ameliorare a fost adusă în urma Tratatului de la Kuciuk- Kainardji, când începea să li se 

recunoască Țărilor române dreptul de întreține relații comerciale cu alte state. 

Evenimentele politice ale secolului XIX deschideau și drumurile unei dezvoltări industriale, 

urmărindu-se ca România să nu mai fie o țară care să se bazeze exclusiv pe agricultură. Însă „ 

condițiile specifice în care s-a dezvoltat industria românească, contextul internațional, lipsa 

capitalurilor, a mijloacelor tehnice, a calificării forței de muncă și chiar a materiilor prime în unele  

cazuri, au determinat o accentuată dependență față de capitalul străin‖[15]. 

 O astfel de stare de lucruri era permanent criticată de către Eminescu în articolele lui, ideile 

sale exprimând în mod veridic nu numai realitatea economică din epoca sa, ci și pe cea a timpurilor 

noastre. Reaua credință, lipsa de responsabilitate și de profesionalism în administrarea problemelor 

țării erau, și atunci ca și acum, subiecte la ordinea zilei. Un exemplu ni se pare elocvent: „În 

primăvara anului de la Hristos 1881 se păru că și elementele naturii pactizară cu silințele ce-și 

dădeau puținii bărbați cu sentimente naționale, care reușiseră ca reprezentanți ai națiunii, a exercita 

un control asupra guvernanților și a le dovedi degradarea morală a administrației.  

Ploi torențiale și continui desfundară pământul; semănăturile suferiseră mult; comunicațiile 

se întrerupseră; terasamentele drumurilor ferate deteră pe față odată mai mult slăbiciunea cu care se 

construiseră; tunele se surpară; multe poduri fură luate de apă, comerțul și el cu toate ramurile de 

activitate ale țării, căzură într-o piroteală generală. - Și așa trebuia să se întâmple, căci nimic din 

toate acestea nu era ceva anormal, ci concurența inevitabilă de pe atunci. 

Toți aveau conștiința de necesitatea de a repara și consolida calea ferată. – Pentru aceasta 

douăzeci milioane lei fură acordate guvernului. Cu toată destinația categorică trecută în legea prin 

care se încuviința creditul, nimic pentru ameliorarea liniei nu se lucră. Ceva se făcu: banii se 

cheltuiră. Trecură luni, trecu un an, ziarele protestară, se ceru de către deputați independenți 

prezentarea socotelilor; la toate se răspunse cu amânări la care le da concurs mutismul gazetelor 

oficioase de pe atunci.  

La întrebarea repetată; „Ce s-a făcut cu cele 20 de milioane?ŗ, publicistica independentă era 

unanimă în a răspunde: „S-au cheltuit de miniștrii în risipe inutile și în daruri deghizateŗ, însă 

vocea acesteia era acoperită de zgomotul asurzitor al declasaților plătiți din iubitul buget 

proporțional cu insultele și vociferările lor. 

Alături cu sleirea resurselor, prestigiul țării față cu pretențiile bancherilor străini devenise 

mai umilitor decât al unui bătrân prodig sau fanfaron desculț. Se văzu atunci, fapt unic în istoria 

statelor independente, milioanele statului român sechestrate la Berlin de către un sindicat de 

bancheri lacomi și perfizi. Guvernul care profita de toate ocaziile pentru a se tămâia de gloria fictivă 

a întemeierii creditului, căzu la învoială cu samsarii nemulțumiți și se oferi a le asigura pe 40 de ani 

un procent cu mult superior taxei medii cu care atunci se cotau efectele statului‖[16]. Exemple de 

acest gen abundă în opera politică a lui Eminescu și citind, ne întrebăm cu uimire dacă nu cumva 

spiritul poetului a avut o existență paralelă; una în trecut și o alta în viitor. Cu același glas profetic, 

dezgustat de toată această stare de lucruri din peisajul politic și economic românesc, își încheia unul 
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dintre materialele de la ziar: „Înainte, mereu înainte Americă a Orientului! E drept că dinaintea 

vaporului regelui Stroussberg pier codrii și se stinge un neam întreg… dar ce vă pasă vouă de 

aceasta? După voi potopul!‖[17]. 

 

2.3 Educație și cultură 

„Educația e cultura caracterului, cultura e educația minții. Educația are a cultiva inima și 

moravurile, cultura are a educa mintea. În fine un om bine educat, cu inimă, caracter și moravuri 

bune, poate să fie cu un cerc restrâns de cunoștințe, pe când, din contră, cultura, cunoștințele cele 

mai vaste pot să fie cuprinse de un om fără caracter, imoral și fără inimă‖[18].  

Modernizarea societății românești a adus cu sine și problema modernizării învățământului și 

culturii prin înființarea de școli în mediul rural, creșterea numărului școlilor de la oraș, diferențierea 

între învățământul primar și gimnazial, înființarea de școli speciale, dezvoltarea învățământului 

superior, accesul gratuit al elevilor de școală primară, învățământ mixt; atât pentru fete cât și pentru 

băieți, modernizarea programelor școlare, salarizarea profesorilor etc [19]. Măsurile adoptate nu au 

condus întotdeauna spre finalitatea dorită, neajunsuri putând fi constatate fie textele de lege, fie în 

modalitatea de aplicare a normelor destinate reformei învățământului.  

Cu obiectivitatea caracteristică, Eminescu atrăgea atenția asupra neregulilor sesizate. Unele 

dintre acestea, cum ar fi nepregătirea sau neimplicarea profesorilor în procesul de învățare, proasta 

salarizare a acestora, fiind la ordinea zilei: „Școalele noastre sunt rele – iată o temă adeseori 

repetată de ziarele politice și literare… Cauza decadenței școlilor e dar declasarea generală care se 

răsfrânge asupra corpului profesoral ca asupra întregii țări. Răul trebuie scos din rădăcină; trebuia 

ca fiecăruia, fie director de bancă, fie amploiat la Regie, la domenii, la drumul de fier, să i se ceară 

în schimbul echivalentului material probe că posedă un capital intelectual de resort, probe că a-

nvățat carte, că pricepe treaba la care e pus. Dar când măsura generală de cultură ce li se cere 

Mihăileștilor, Costineștilor și Caradalelor sunt patru clase primare, iar echivalentul material, plătit 

din munca altora în schimbul acelei prețioase culturi, se suie la milioane, nu se poate pretinde nici la 

profesori să fie altfel de cum sunt, să nu fie gonitori de funcții ca toți, cumularzi ca toți, și să lege de 

gard o carte care-n România nu-ți ajută la nimic dacă n-ai doza necesară de viclenie pentru a te-

ntrece cu semi-străinii la pescuit în apă tulbure‖. Și „ când nu se mai află oameni onești în țară…nu 

este nebun acela care, în ciuda lumii și pentru ca să râdă toți de el, încearcă a fi onest? Când cu 

patru clase primare și violoncel ajungi prim-redactor, deputat, director de bancă, răscumpărător de 

drum de fier, milionar – apoi nu e nebun acela care-nvață însuși și-nvață și pe alții, pentru ce? 

Pentru 200 – 300 de franci pe lună? 

Nu, să fim drepți. Ceea ce nu se cere de la nimeni nu se ceară nici de la profesori. Și ei sunt 

oameni ca toți oameni; când unul plagiază nu face decât să urmeze exemplul ministrului său; când e 

neglijent urmează pe cei mai iluștri dintre concetățenii săi, cu-n cuvânt sunt ca toți și toți sunt ca 

dânșii. Dacă există decepții să nu ne mire. E câte unul care a prins dragoste de știința lui, care, în 

sfera ei senină, găsește un adevărat liman de scăpare din putreziciunea ți mizeria ce-l înconjoară; 

pentru care iubirea adevărului pentru el însuși e un echivalent moral suficient al muncii lui‖[20]. 

O altă problemă a fost pentru noi „învățământul în străinătate, creând din clasele bogate, 

întregi generații de oameni fără conștiința țării lor, fără obișnuința limbii ei, plini de uimire care va 

degenera în dispreț, față de o civilizație fatal inferioară acelei în mijlocul căreia au fost 

educați‖[21]. Efectele unei astfel de mentalități se resimt și astăzi.  

În plus, în educația și cultura de astăzi a poporului român, constatăm situații paradoxale. De 

exemplu, în perioada anterioară anului 1989, când informația era filtrată și posibilitatea noastră de 

circulație limitată, eram mult mai educați și aveam mai multă cultură decât azi. Societatea noastră 

contemporană este o societate informatizată, dar în care nu mai facem diferența între bine și rău, 

între valoare și nonvaloare și am ales, în cele din urmă, să nu ne mai informăm deloc. Nu ne mai 

apreciem cultura proprie, nu ne mai interesează istoria și nu găsim nici o justificare în studierea ei și 

ne-am ales modele comportamentale superficiale.  
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Am șters cu buretele civilizația noastră tradițională și o mare parte din responsabilitate o 

poartă și regimul comunist pentru care tradițiile au fost doar de paradă.  

Peisajul nostru rural când nu este încărcat de dramatism devine de-a dreptul hilar; țăranul 

român, reîmproprietărit după 1989, dar totuși sărac, merge astăzi la câmp cu sapa într-o mână și cu 

telefonul mobil în cealaltă mână. Până aici a ajuns incapacitatea de guvernare a reprezentanților 

noștri politici. Iar alinierea noastră la standardele europene promite o nouă dezrădăcinare în care nu 

știm cât la sută vom mai fi noi.  

 

3. Caracterul atemporal al creației eminesciene 

La aproape 40 de ani de la trecerea în neființă a poetului, referindu-se la ziaristica 

eminesciană, Perpessicius nota: „ …articolele lui Eminescu par scrise de aseară pentru ziua de 

azi‖[22]. Ce putem spune la mai bine de un secol? Nu putem decât să constatăm cu dezamăgire că, 

după ce au trecut peste noi două războaie mondiale, după ce am schimbat regimuri politice și forme 

de guvernământ, aproape nimic din starea de lucruri contemporană poetului nu a suferit modificări 

astăzi. Se pare că la noi „libertatea, egalitatea și fraternitatea‖ îmbracă invariabil aceleași haine. 

Dictatura a adus schimbări și am fi fost curioși să fi aflat părerea poetului despre această pagină a 

istoriei noastre.  

În decembrie 1989, eram bucuroși că lăsam în urmă o perioadă de privațiuni și limitări și cu 

speranță priveam către un viitor pe care îl doream mai bun. La scurtă vreme, însă, observam că pașii 

noștri nu ne purtau înainte ci că ne întorceam la un trecut pe care părinții și bunicii noștri îl 

considerau abandonat. După terminarea celui de-al doilea Război mondial, românii făceau ochii 

roată către cer, așteptând să vină americanii. Au venit după aproape 50 de ani, aducând cu ei 

„beneficiile‖ unei societăți globalizate. Și dacă regimul comunist trecea cu tăvălugul peste tradițiile 

românului într-o industrializare forțată, acum renunțăm la tot ce a mai rămas din ființa noastră 

națională în favoarea acelorași valori occidentale. Parcă în momentul când ne-am știut ființe pe 

acest teritoriu, cineva ne-a blestemat să nu trăim niciodată liniștiți în matca noastră, și să suportăm 

veșnic influențe, când de Răsărit, când de la Apus, când din ambele sensuri. Societatea de consum 

americană ne-a readus valorile democratice, fără de care nu ne este permis accesul către societățile 

civilizate și nici în Europa. Așa se face că în România de astăzi, obosiți să tot ascultăm același 

discurs în două ore de program, le acceptăm pe acelea ale clasei politice actuale pe fundalul sonor 

tehno – oriental.  

Referindu-se la clasa politică a epocii sale, Mihai Eminescu încerca printr-un exercițiu 

retoric să descopere cine erau cei care conduceau destinele națiunii sale și care erau adevăratele lor 

interese. După părerea sa, țărani nu erau. „Proprietari nu, învățați nici cât negrul sub unghie, 

fabricanți - numai de palavre, meseriași nu, breaslă cinstită n-au, ce sunt dar? Uzurpatori, demagogi, 

capete deșarte, leneși cari trăiesc din sudoarea poporului fără a o compensa prin nimic, ciocoi 

boieroși și fudui, mult mai înfumurați decât coborâtorii din neamurile cele mai vechi ale țărei‖[23]. 

Cu alte cuvinte, „plebea de sus‖ care face politică, în timp ce „poporul de jos sărăcește și se stinge 

din zi în zi de mulțimea greutăților ce are de purtat pe umerii lui, de greul acestui aparat 

reprezentativ și administrativ care nu se potrivește deloc cu trebuințele lui simple și care formează 

numai mii de pretexte pentru înființare de posturi și paraposturi, de primari, notari și paranotari, toți 

aceștia plătiți cu bani peșin din munca lui, pe care trebuie să și-o vânză pe zece ani înainte pentru a 

susține netrebnicia statului român‖[24].  

Ideea, pe care o desprindem, este că și atunci ca și acum nu trebuia să ai o pregătire anume 

ca să fii reprezentant de onoare al neamului. Ci trebuia să ai viclenia și lipsa de scrupule de a 

parveni, politica fiind modalitatea ideală de îndeplinire a acestui scop. În timp ce o parte a 

populației a sărăcit, iar o altă parte trăiește modest, proaspăt îmbogățiții societății contemporane se 

miră ce să mai vândă din această țară. „Greaua moștenire din perioada de tristă amintire‖, pământ, 

aur, petrol, lemn, energie, totul se vinde indiferent de prețul pe care-l vor avea de plătit generațiile 

următoare. Banii publici pentru investițiile în cercetare, pentru agricultură, industrie, infrastructură, 
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educație, turism, protecția mediului nu știu cum se face că ori sunt puțini, ori dispar ca prin farmec. 

Bugetul țării, sărăcit de câțiva ani încoace, este votat cu aceeași grabă și aceeași iresponsabilitate ca 

și pe vremea lui Eminescu: „Când s-ar căzut ca bugetul să fie mult discutat și votat, articolele 

zboară și sfârâie unul după altul ca spițele de la roată sau de la vârtelniță, vicepreședintele 

somnoros, Camera somnoroasă, raportul somnoros petrec ca prin vis condici după condei fără ca 

cineva să mai deschiză gura. Toată grija Camerei nu mai ca bugetul să fie corect, bine chibzuit, 

neîncărcat, ci să se mântuie odată comedia; răspunderea ministerului să fie acoperită prin votul unei 

camere neresponsabile ș-atunci toate vor fi bune‖ 

 În consecință, educația și cercetarea sunt domenii care nu mai interesează pe nimeni. 

Învățământul este într-o continuă stare de degradare și nu știm cine este mai vinovat; statul, că i-a 

trimis pe profesori la periferia societății; profesorii, că și-au pierdut elanul și au renunțat la 

profesionalism; elevii, că nu mai consideră necesar să ai o pregătire școlară. În cultură, adevăratele 

valori se pierd și am primit cu titlu gratuit cultura de consum globalizată.  

Agricultura practicată astăzi este aproximativ aceeași cu cea de pe timpul strămoșilor daci. 

Despre caracterul rudimentar al agriculturii avea să scrie și Eminescu pe la 1881: „… starea cea 

proastă a agriculturii care cultivă pământul în mod cu totul primitiv, fără a întrebuința irigațiuni, 

îngrășarea pământului sau scurgerea pământului de apă, prin urmare în mod cu mult înapoiat de 

cum cultivau românii cei vechi, și că în această privire, noi în timp de 2000 de ani în loc de a merge 

înainte am dat înapoi‖[25]. 

În infrastructură și turism avem viteza melcului și de foarte multe ori ni se întâmplă „să se 

frângă caru-n drum‖, așa cum bine grăia poetul nostru, acum mai bine de o sută de ani. Și expresia 

nu este nici improprie, nici învechită pentru că pe șoselele noastre, alături de cele mai moderne 

mașini, circulă adesea și căruțe. 

Protecția mediului este domeniul unde dezinteresul și ignoranța fac casă bună. Tăierea 

pădurilor grăbește deșertificarea și ne rarefiază aerul. Românii noștri cei vechi nu tăiau nici un lemn 

și nu desțeleneau nici un fir de iarbă fără acordul întregii comunități și exista Legea braniștii, care 

proteja pădurea și conform căreia nici o persoană străină nu putea intra, vâna, culege fructe, cosi 

fânul, nu putea face seliști sau curături într-o pădure. Astăzi de la vlădică la opincă tăiem fără 

cruțare copacii și ne lăsăm gunoaiele în fața porții. 

 Într-un astfel de decor și într-o astfel de atmosferă politică, socială, economică, culturală ne 

întrebăm dezorientați ce ne mai poate pregăti destinul și cum va arăta societatea românească, când 

vom fi și noi doar niște umbre în univers. În care viitor toate aceste neajunsuri vor fi doar o tristă 

pagină de istorie. Până atunci observăm cu mirare cât ne-au fost „clasicii‖ noștri de contemporani și 

„singurul refugiu de multele inconveniente ale vieții‖ nu este decât acela că „Dumnezeu, în înalta sa 

bunăvoință, a dat omului râsul cu toată scara, de la zâmbetul ironic până la clocotirea homerică. 

Când vezi capete atât de vitreg înzestrate de la natură încât nu sunt în stare a înțelege cel mai simplu 

adevăr, capete în care, ca în niște oglinzi rele, totul se reflectă strâmb și în proporții pocite, făcându-

și complimente unul altuia și numindu-se sarea pământului, ai avea cauză de a te întrista și de a 

dispera de viitorul omenirii, dacă n-ai ști că după o sută de ani, de pildă, peste amândouă 

despărțămintele geniilor contimporani, peste balamuc și pușcărie, va crește iarbă și că, în amintirea 

generației viitoare, toate fizionomiile acestea vor fi pierit fără nici o urmă, ca cercurile din fața unei 

ape stătătoare‖. 

Sunt însă situații, când nici măcar râsul nu ne mai ajută și ducem o luptă fără rezultat și fără 

speranță, așa cum avea să declare și poetul după șase ani de muncă istovitoare la gazetă: „Tu trebuie 

să-ți închipuiești astăzi sub figura mea un om foarte obosit, de vreme ce sunt singur la negustoria 

asta de principii și peste acest [sic] bolnav, care ar avea nevoie de cel puțin șase luni de repaus 

pentru a-și veni în fire. Ei bine, de șase ani aproape o duc într-o muncă zadarnică, de șase ani mă 

zbat ca într-un cerc vicios în cercul acesta, cu toate acestea e singurul adevărat; de șase ani n-am 

liniște, n-am repausul senin, de care aș avea atâta trebuință pentru ca să mai pot lucra și altceva 

decât politică… 
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Eu rămân cel mai amăgit în afacere, căci am lucrat din convingere și cu speranța în 

consolidarea ideilor mele și un mai bun viitor. Dar nu mai merge. În opt ani de când m-am întors în 

România, decepțiunea a urmat la decepțiune și mă simt atât de bătrân, atât de obosit, încât degeaba 

pun mâna pe condei să-ncerc a scrie ceva. Simt că nu mai pot, mă simt că am secat moralicește și că 

mi-ar trebui un lung repaus ca să-mi vin în fire. Și cu toate acestea, ca lucrătorii cei de rând din 

fabrici, un asemenea repaus nu-l pot avea nicăieri și la nimeni. Sunt strivit, nu mă mai regăsesc și 

nu mă mai recunosc‖.  

Cât de nemiloasă și cât de indiferentă poate să fie societatea încât sub povara ei să te simți 

vlăguit până la epuizare și unde sunt beneficiile democrației, dacă nu suntem capabili să facem nici 

un efort pentru întreținerea valorilor noastre? De multe ori au plecat din lumea acesta neștiute de 

nimeni și fără să ceară nimic în schimb pentru imensa lor contribuție adusă tezaurului nostru 

cultural sau științific. 

 „Începeau în curând căldurile verii, scria George Călinescu în cartea sa dedicată vieții 

poetului, când lumea, în frunte cu patronii conservatori, fugea din București, iar poetul rămânea 

singur să asude asupra mormanelor de corecturi și să-și alcătuiască informațiile pentru gazetă până 

târziu în noapte. Spiritul obosit și blazat al lui Eminescu, învrăjbit de un sânge veninos și ținut pe 

loc de o vârtoșie trupească înnăscută, mai luptă câtăva vreme împotriva destinelor, apoi răul se 

dezlănțui, și coardele maestrului plezniră‖[26].  
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Abstract:The present paper will refer to an aspect of processing metals on the territory of Romania, in 

Bronze Age and Iron Age (the second age habing been studied up to the moment when Prehistory ended: 1st 

century B.C., being continued by Antiquity). Unfortunately, few pieces were found in settlements and in 
necropoleis, so it is difficult to attribute the artifacts of the Metal Age to one or other of the existing cultures, 

though the region where they were produced can be mentioned. Consequently, their study can lead to 

another classification than the chronological one, and that is of the field of ornamental arts in metal.  

In this case, we will focus only on phaleras and needles, which help us create a vivid picture of this 
important artistic field of the Metal Age on the territory of our country, these two joining other important 

types of jewels: fibulae, bracelets, rings, pendants, necklaces. 
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În prima perioadă a Epocii fierului
1
, Hallstatt

2
, apar primele produse din fier, deocamdată 

piese de import, care nu rivalizează cu cele din bronz – a cărui metalurgie atinge apogeul la 

începutul Hallstattului. Cele mai timpurii obiecte din fier (nu obiecte artistice!) apar în necropola 

tumulară de la Lăpuș (un celt) și în depozitul de la Rozavlea (o limbă de mâner de cuțit), la care se 

adaugă apoi pumnalul din bronz cu miez din fier de la Tirol, acul din bronz cu capul discoidal, cu 

miezul din fier, și o spadă, amândouă din localități necunoscute, precum și brățara din necropola 

de la Bobda (Banat), împreună cu un cuțit de la Căuș (jud. Satu Mare).   

 Producția de bronz a Hallstattului timpuriu este caracterizată prin tehnica sumară și prin 

metalul de calitate proastă. Decorul este tot mai abstract, mai ornamental, simbolismul diminuându-

se și dispărând în schematizarea accentuată a motivelor și a ansamblurilor. Produsele din fier nou 

apărute sunt acum imitații locale ale celor din bronz (spade, celturi – topoare cu înmănușare 

longitudinală) realizate prin turnare; se va extinde treptat ciocănirea, tehnică specifică fierului. 

Obiectele au încă forme simple și puțin numeroase, dar apar în cadrul unei autohtonizări a 

metalurgiei fierului, transmisă dinspre Grecia sau dinspre coastele Asiei Mici. Apar diferite unelte 

și arme (cuțite, topoare plate cu aripioare, topoare bipene, dălți, seceri, teci pentru spade), mai 

puțin podoabe. Pentru acestea se folosește însă și aurul, prelucrat încă din Neolitic, care acum ne 

lasă câteva descoperiri dificil de datat (probabil acestei perioade de tranziție aparțin și brățările de 

tip Firiteaz, falerele de la Săcuieni și Grăniceri, vasul de la Biia, tezaurul dintr-o localitate 

                                                             
1 Cca 1 150/800 – 450/300 î.Hr. Până în anul 800 î.Hr. este o perioadă care se confundă cu sfârșitul Epocii bronzului. 

Cf. H. D., in Radu Florescu, Hadrian Daicoviciu, Lucian Roşu (coord.), Dicţionar enciclopedic de artă veche a 

României, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980., s.v. fierului, epoca 
1 Ibidem 
2 Epocă denumită după marea necropolă eponimă de la Hallstatt (Austria), în cadrul clasificării Epocii fierului din anul 

1874 a lui Hildebrand. Cf. A. Vulpe, M. Petrescu-Dîmbovița, A. Lászlo, Cap.III. Epoca metalelor, in Mircea Petrescu-

Dîmboviţa, Alexandru Vulpe (coord.), Istoria românilor, vol.I, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Bucureşti, Academia 

Română, Ed. Enciclopedică, 2010, p.289 
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necunoscută din Bihor)
3
. Oricum, descoperirile artefactelor din aur și din argint încep să fie tot mai 

puține în această perioadă
4
. 

Fenomenul început anterior, de schematizare și de simplificare a pieselor de bronz, se va 

accentua, atingând apogeul în Hallstatul mijlociu, când începe protostoria dacilor. Depozitele se 

împuținează în Transilvania. Începe în schimb marea dezvoltare (o adevărată revoluție) a 

metalurgiei fierului, cu un repertoriu tipologic bogat și divers. Locul armelor din bronz este luat de 

cele din fier, realizate în tehnica specifică fierului: ciocănirea. Bronzul era folosit pentru podoabe și 

vase. 

Siderurgia în continuă dezvoltare se va răspândi pe tot teritoriul actual al României, ducând 

și la dispariția pieselor litice.  

Arta aurului ne-a lăsat tezaure și piese izolate, rupte din contextul lor cultural-arheologic, 

fapt care a dus la dificultatea datării lor. 

Se remarcă o dezvoltare deosebită a metalurgiei fierului în perioada târzie a Hallstattului. 

Caracteristică este înlocuirea armelor din bronz cu cele din fier, unele cu un deosebit aspect 

decorativ, după cum vedea în exemplele din capitolul despre artefactele în metal ale întregii Epoci a 

metalelor. Fierul era obținut direct din minereu, fără etapa fontei. Reducerea în două etape, cu 

forjare, era folosită pentru obținerea unui grad înalt de puritate. Cuptoarele erau de tipul celor de 

mangal: simple vetre amenajate în pământ, cu canale de colectare a metalului ducând la o groapă 

exterioară în care se forma lupa. Pe această vatră se clădeau în straturi alternative minereu concasat 

de fier și cărbune de lemn, apoi totul se acoperea cu pământ. Prin canale se făcea focul, iar metalul 

produs prin reducere curgea prin aceleași canale până la groapa pentru lupă
5
.  

Metalurgia fierului se generalizează în a doua perioadă a Epocii fierului
6
, Latène

7
; se 

dezvoltă noua tehnică a prelucrării fierului prin tratamentul termic al metalului. În afara pieselor 

comune, deosebite sunt piesele de lux din Mormântul princiar de la Agighiol. În perioada Latène, 

obiectele din aur sunt însă puține, comparativ cu cele din Epoca bronzului și din Hallstatt. Existența 

unei arte a argintului însă este dovedită.    

În ceea ce privește ARTELE DECORATIVE ale Epocii metalelor de până în sec. I î.Hr. 

(moment care marchează încheierea Preistoriei și începutul istoriei propriu-zise pe aceste 

meleaguri), în afara CERAMICII, importantă este ARTA PRELUCRĂRII METALELOR (ce va 

fi numită TOREUTICĂ începând cu viitoarea Epocă antică), care la noi se oprește doar la arme și la 

vase din metal (deși majoritatea nu sunt decorate, astfel încât nu intră sub incidența artei), precum și 

la alte câteva obiecte mici (oglinzi, aplice) (statuete din metal nu au fost găsite). Acesteia i se 

adaugă capitolul PODOABELOR. 

Tehnic, obiectele din metal erau realizate în special prin turnare în tipare, și doar arareori 

prin ciocănire, în timp ce tehnica decorării lor era de cele mai multe ori gravarea (pentru obiectele 

din bronz) și tehnica au repoussé (pentru cele din foaie de aur). 

De asemenea, în general, în decorul întrebuințat trebuie remarcată aceeași esență geometric-

spiralică existentă și în cazul Artei ceramicii: cu traseu mai ales unghiular dar și curb, la care se 

adaugă foarte rarele elemente figurative (zoomorfe și antropomorfe), precum și aceeași concepție 

tectonică, legată de forma suprafețelor decorate. 

 În ceea ce privește capitolul PODOABELOR, asupra fibulelor și falerelor ne vom opri în 

continuare. 

                                                             
3 Ibidem, p.349 
4 Alexandra Țârlea și Anca-Diana Popescu, in Rodica Oanță-Marghitu, Aurul și argintul antic al României, catalog de 

expoziție, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2014, p.68 
5 Ion Miclea, Radu Florescu, Preistoria Daciei, București, Ed. Meridiane, 1980, p.127 
6 450 (pt. zonele din sud)/300 î.Hr. (pt. zonele din nord) – 106-271 d.Hr. Cf. H. D., in Radu Florescu et al. (coord.), op. 

cit., p.155, s.v. fierului, epoca 
7 Denumită după oppidum-ul și locul de cult al celților helveți de lângă La Tène, de pe malul lacului Neuchatel, Elveția, 

în cadrul clasificării Epocii fierului din 1874 a lui Hildebrand. Cf. A. Vulpe et al., op. cit., p.289 
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FALERELE, discuri din bronz rotunde, concave (Șandra), sunt decorate au repoussé cu 

șiruri de puncte în jurul marginii, motive în C culcat cu capetele răsucite; sau există discuri spiralice 

(Galoșpetreu) decorate cu grupe de liniuțe paralele sau de X-uri.  

Discurile-falere din aur (până la 14cm diametrul)
8
 sunt în majoritate bombate convex-

concav (câteva fiind plate). Decorul mai simplu este cel realizat cu puncte gravate în jurul marginii 

și cu motive triunghiulare (Beba Veche). Mai complicat este cel cu cercuri de butonași în jurul 

butonului central (Pecica – Rovine, Țufalău, Adoni), uneori de pe cercurile de butonași 

desprinzându-se 3 grupe de câte 3 șiruri de butonași similari (adevărate tetraskelioane) (ca pe cele 

două falere – de 6,28cm și, respectiv, 3,7cm diametru – de la Șmig, aparținând purtătorilor culturii 

Wietenberg)
9
. Pe o faleră din Transilvania, pe lângă cercul de butonași au repoussé din jurul 

centrului și acela din jurul marginii, se găsește o rozetă cu 4 foi în cruce, cu centrul pe mijloc. Mai 

deosebită este o faleră de la Reghin, cu șiruri de puncte au repoussé și cu mici proeminențe ce 

împart suprafața într-o serie de zone simetrice. Falera de la Vârșand are un decor cu caneluri și cu 

puncte gravate: o spirală fugătoare cu 5 cârlige se rotește în jurul centrului bombat. Cele din 

tezaurul de la Țufalău au un decor cu spirale în S-uri fugătoare în jurul centrului. Iar cele 3 falere 

păstrate din tezaurul de la Săcuieni, ornamentate au repoussé combinat cu gravare, au decorul 

alcătuind spirale din șiruri de puncte: spirale fugătoare și derivate prin dublare. Cele 3 falere plate 

găsite la Grăniceri sunt cele mai mari (14cm); au centrul ușor bombat au repoussé, decorul fiind 

realizat prin gravare punctiformă: motive spiralice, la care se adaugă două păsări afrontate sau doi 

cai afrontați, o pasăre și două siluete umane (una cu un pumnal în mână?) și cârlige spiralice pe 

cercul exterior
10

. Decorul au repoussé (într-o foaie de aur) al celor 33 mici falere de la Ostrovul 

Mare (cultura Gârla Mare-Cârna) trasează spirale simetrice: spirale în S-uri înlănțuite sau motivul 

volutelor în C dublat adosat, cu capete răsucite spiralic, dispuse radial față de un umbo înconjurat de 

3 cercuri perlate
11

; pe margine se regăsește o torsadă perlată. Discurile spiralice de la Sărăsău, cu 

formă de melc turtit și derivate din spiralele în formă de ochelari, au decor cu succesiuni de 

triunghiuri cu cerculețe gravate la vârf. 

De menționat ar fi și ACELE, care, apărute în Epoca bronzului, dispar la jumătatea Epocii 

fierului, după care reapar în epoca romană (din os sau din fildeș acum)
12

. În general neîmpodobite, 

aceste piese ornamentale pentru cap sau pentru prins veșmintele aveau uneori gămălia (concavă sau 

sferică) profilată și decorată: de exemplu, cu o rozetă cu 4 petale, cu șiruri și cu grupuri de puncte 

(Sânnicolaul Român), o rozetă unghiulară în 4 colțuri (Șpălnaca), o stea în 12 colțuri hașurate în 

interior, în mijloc cu cercuri concentrice (Otomani), grupe de linii (Iara de Jos). Chiar corpul ácelor 

este uneori decorat cu grupe de linii sau de crestături, ori torsionat spre vârf. Un ac de la Sebeș – 

Podul Pripocului (cultura Wietenberg) are corpul torsionat, iar placa ovală este decorată au 

repoussé cu două șiruri de butonași, întretăiate în unghi drept și cu un cerc cu asemenea 

proeminențe împrejurul marginii. Aparte sunt ácele cu o placă rombică în locul gămăliei (cultura 

Coslogeni), decorată au repoussé cu romburi și triunghiuri umplute cu puncte și cu mici 

proeminențe (Medgidia, Băleni, Coslogeni). Cel de la Medgidia are tija lungă și capăt plat, rombic, 

decor geometric incizat dispus radial (romburi libere și romburi hașurate), combinat cu 

proeminențe
13

. 

Nu poate fi contestată existența unor ateliere locale, care au lucrat pentru aristocrația tribală 

autohtonă (mai puțin probabil getă, dar cu siguranță greacă) opere hibride, aparținând artei 

orientalizante proprii zonei Traciei, Ucrainei, Crimeei etc., dar, în general, este mai mult vorba 

despre meșteri itineranți, care produceau opere de comanditar, și mai puțin despre conturarea unei 

                                                             
8 Vladimir Dumitrescu, Arta preistorică în România, vol.I, București, Ed. Meridiane, 1974, p.401 
9 Ion Miclea, Radu Florescu, op. cit., p.108 
10 Vladimir Dumitrescu, op. cit., p.401, 404 
11 Ibidem, p.105 
12 R. F., in Radu Florescu et al. (coord.), op. cit., p.19, s.v. ac 
13 Ibidem, p.219, s.v. Medgidia 
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arte noi, proprie geților, în ciuda particularităților stilistice și a multiplelor influențe: o viziune 

independentă, un stil autonom getic nu sunt acceptate de toți cercetătorii. Cel puțin pentru perioada 

de dinaintea sec. al II-lea î.Hr., unii exegeți sunt de acord asupra unui stil propriu și original al 

tracilor meridionali, în care elementele orientale, scitice, grecești se colează și se combină pe un 

fond autohton puternic, având ca rezultat imagini al căror mesaj este înțeles doar de cei care îi 

cunoșteau simbolistica. 
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Abstract:Control of economic concentrations and, in general, European Union competition law can be 

considered as a reasonable compromise between two economic concepts: the liberal conception that market 
law naturally imposes on competitors a competitive behavior and the guiding conception that the state must 

intervene to legislate for behavior that corresponds to certain economic and political goals. Essentially, it is 

about allowing businesses to engage in free competition, provided they do not harm other market operators, 
customers, consumers or economic interests in general. 
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Noţiuni generale  

     Fuziunile şi achiziţiile care constau în regruparea oamenilor şi a capitalurilor, în vederea unei 

mai bune competitivităţi reprezintă reacţia firească a întreprinderilor la globalizare. Dreptul Uniunii 

Europene se interesează de consecinţele economice ale acestui fenomen, care constă în concentrarea 

capitalului şi a puterii de decizie a două sau mai multe unităţi anterior independente, într-o singură 

întreprindere
1
. Interesul este justificat, pentru că o astfel de concentrare, poate conferi întreprinderii 

rezultate o importantă putere pe piaţă sau atitudinea ei ar putea fi incompatibilă cu regulile dreptului 

Uniunii privind concurenţa. Comisia Europeană asigură delicatul echilibru între cursa 

competitivităţii mondiale şi menţinerea unei concurenţe efective pe Piaţa internă
2
.    

      În statele Uniunii au existat diferite concepţii privind rolul administraţiei în politica de 

dezvoltare externă a întreprinderilor, lucru care a reieşit din negocierile pentru adoptarea 

Regulamentului Concentrării. Astfel, unele state, în care dreptul intern al concurenţei este aplicat de 

o autoritate independentă, cum este situaţia întâlnită în Germania
3
 au susţinut ideea unei autorităţi 

                                                             
1 R. DeYoung, D. D. Evanoff, Ph. Molyneux, Mergers and Acquisitions of Financial Institutions: A Review of the Post-

2000 Literature, Journal of Financial Services Research, December 2009, Volume 36, Issue 2–3, pp 87–110; M. 

Mateev, Is the M&A Announcement Effect Different Across Europe? More Evidences from Continental Europe and 

the UK, ResearchGate, January 2017,                                                

https://www.researchgate.net/publication/280919266_Is_the_MA_Announcement_Effect_Different_Across_Europe

_More_Evidences_from_Continental_Europe_and_the_UK; K.Ahern,  F.Weston, The good,  the bad,  and  the ugly,  
Journal of Applied Finance, 17(1)/2017, pp.5-20; P.Asquith,  R.Bruner, D.Mullins, The gains  to  bidding  firms  from  

merger,  Journal of Financial Economics, 11(1-4)/1983, pp.121–139, https://doi.org/10.1016/0304-405X(83)90007-7; 

E.Autio, H.j.Sapienza, J.G. Almeida, Effects of age at  entry, knowledge intensity, and imitability  

on international growth, Academy of Management Journal, 43(5)/2000, pp.909-924. https://doi.org/10.2307/1556419; 

C.Y.Baldwin, K.M. Clark, Design Rules: The Power of Modularity, Cambridge, MA:MIT Press, 2000;  H.G.Barkema, 

J.H. Bell, J.M.Pennings, Foreign  entry, cultural barriers,  and  learning.  Strategic, Management Journal/1996,  

pp.151-166, https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199602)17:2<151::AID-SMJ799>3.0.CO;2-Z; J.Barney,  Firm 

resources and  sustained competitive advantage, Journal of Management, 17(1)/1991, pp.99-120, 

https://doi.org/10.1177/014920639101700108.  
2 A se vedea: S. Deleanu, Contractul de comerţ internaţional, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996;  S. Deleanu, Drept 

comunitar al afacerilor, Ed. Servo-Sat, Arad, 2002; J. Drexl, W. Kerber, R. Podszun, Competition Policy and the 
Economic Approach: Foundations and Limitations, Ed. Edward Elgar Publishing Ltd., Celtenham, 2011; A.M. El-

Agraa (coord.), The European Union Economics and Policies, ed. a VIII-a, Ed. Cambridge University Press, 

Cambridge, 2007; J. Eekhoff, (coord.), Competition Policy in Europe,  Ed. Springer Verlag, New York, 2004.   
3 Oficiul federal al cartelurilor. 

https://link.springer.com/journal/10693
https://link.springer.com/journal/10693/36/2/page/1
https://www.researchgate.net/publication/280919266_Is_the_MA_Announcement_Effect_Different_Across_Europe_More_Evidences_from_Continental_Europe_and_the_UK
https://www.researchgate.net/publication/280919266_Is_the_MA_Announcement_Effect_Different_Across_Europe_More_Evidences_from_Continental_Europe_and_the_UK
https://doi.org/10.1016/0304-405X(83)90007-7
https://doi.org/10.2307/1556419
https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199602)17:2%3c151::AID-SMJ799%3e3.0.CO;2-Z
https://doi.org/10.1177/014920639101700108
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europene abilitate să aplice criteriile dreptului concurenţei proiectelor de achiziţii şi fuziuni. În alte 

state, precum Franţa, se pleda pentru luarea în consideraţie a criteriilor de progres tehnic şi 

economic, care figurau în Tratatul de la Roma, ceea ce ar putea face posibil un bilanţ economic al 

efectelor pozitive şi negative al operaţiilor de concentrare. Regulamentul prevedea că „se va ţine 

cont de evoluţia progresului tehnic şi economic, cât să fie în avantajul consumatorilor şi să nu 

constituie un obstacol pentru concurenţă, ceea ce înseamnă reducerea importanţei economice în 

aprecierea efectelor concentrării, în beneficiul securităţii juridice‖
4
. Acest compromis se situează în 

contextul general al dezbaterilor care impun politica concurenţei, ce a format obiectul unei 

importante dezvoltări la nivel european şi politica industrială, care caracterizată fiind de intervenţia 

protecţionistă a statelor de menajare a sectoarelor în criză de dureroase, dar necesare reconversii, a 

constituit obiectul a numeroase divergenţe între statele membre
5
.  

  

Regulamentul Concentrării  

      Regulamentul Concentrării
6
, adoptat la sfârşitul anului 1989, de către Consiliu dădea 

competenţă Comisiei, sub privirea vigilentă a statelor membre, de a exercita poliţia fuziunilor, a 

achiziţiilor, cu garantarea exigenţelor de rapiditate şi egalitate de tratament necesar întreprinderilor 

respective. Trebuie spus că încă din 1965 Comisia
7
 a semnalat necesitatea unei reglementări în 

materie, deoarece Tratatul de la Roma, adoptat în perioada în care prioritară era creşterea 

întreprinderilor, în faţa industriei americane, nu conţinea nicio reglementare în materie de 

concentrare; și aceasta spre deosebire de Tratatul CECO care în 1951, a prevăzut expres un control 

al concentrărilor, în sectorul cărbunelui şi oţelului
8
. Deşi pare ciudat ca un control administrativ, 

                                                             
4 Art.5. A se vedea și : Hotărârea Tribunalului (a cincea cameră extinsă) din 25 martie 1999, dată în cauza T-102/96,  

 între Gencor Ltd, societate de naţionalitate sud-africană, stabilită la Johannesburg (Republica Africa de Sud), 

reclamantă, împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, având ca obiect o cerere de anulare a Deciziei 97/26/CE a 

Comisiei din 24 aprilie 1996 de declarare a unei concentrări ca fiind incompatibilă cu piaţa comună şi cu aplicarea 

Acordului privind Spaţiul Economic European. În pct. 76 se precizează: pentru încălcarea obligaţiilor de notificare şi 

de suspendare prevăzute la articolele 4 şi 7 din Regulamentul nr. 4064/89 în cazul oricărei operaţiuni de concentrare 

de dimensiune comunitară pot fi aplicate, în temeiul articolului 14, sancţiuni financiare severe. Notificarea sau 
suspendarea punerii în aplicare a acordului de concentrare nu poate fi interpretată ca o acceptare voluntară a 

competenţei Comunităţii de către reclamantă. De altfel, pentru a aprecia această competenţă în privinţa unei 

operaţiuni de concentrare, Comisia trebuie, în prealabil, să poată examina operaţiunea în cauză, ceea ce justifică 

obligaţia de notificare impusă părţilor la concentrare. Această obligaţie nu stabileşte dinainte competenţa Comisiei de 

a decide asupra concentrării în cauză. 
5  L. Vogel, Le droit européen des affaires, Dalloz, Paris, 1994; A. Decocq, Droit communautaire des affaires, Paris, 

1995; O. Manolache, Regimul juridic al concurenței în dreptul comunitar, Ed. All, Bucureşti, 1997; P. Craig, G. de 

Búrca, Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină, ed. a IV-a, serie coordonată de B. Andreşan-

Grigoriu şi T. Ştefan, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009; A. Fuerea, Manualul Uniunii Europene, ed. a IV-a, revăzută şi 

adăugită după Tratatul de la Lisabona (2007/2009) Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010; B. Andreşan-Grigoriu, T. 

Ştefan, Tratatele Uniunii Europene Ŕ actualizat 2010,  ed. a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010. 
6  Regulamentul nr. 4064/89, din 21 decembrie 1989, al Consiliului asupra controlului concentrărilor între întreprinderi, 
JO L. 395/1 din 30 dec. 1989, abrogat de Regulamentul Consiliului UE, nr. 139/2004. A se vedea şi Directiva 

2005/56/CE privind fuziunile transfrontaliere ale societăţilor comerciale pe acţiuni. 
7 Comisia a elaborat un document fundamental şi preparatoriu în care a procedat la o analiză a fenomenului concentrării 

în CEE, care a fost intitulat „memorandumul asupra concentrărilor în Piaţa comună‖ şi a fost publicat la 1 decembrie 

1965. El includea o serie de analize şi de indicaţii asupra implantărilor de filiale comune, înţelegerilor de cooperare 

între întreprinderi, legăturile lor financiare, fuziunile şi achiziţiile de părţi majoritare în CEE. E vorba de un soi de bilanţ 

al concentrărilor în piaţa comună, până la finele lui 1965. A se vedea G. Gavalda, G. Parleani, Traité de droit 

communautaire des affaires, 2e éd., Litec, Paris, 1992, pp. 573-574. 
8 Înalta Autoritate, înlocuită azi de Comisie a fost însărcinată să acorde autorizaţia dacă operaţia proiectată nu viza, şi 

nici nu avea ca efect determinarea preţului, restrângerea producţiei sau a distribuţiei, nu constituia un obstacol în 

menţinerea unei concurenţe efective şi nici nu scăpa regulilor concurenţei prevăzute de Tratatul CECO. Trebuie 
recunoscut însă, că prin Tratatul CECO, statele au consimţit la abandonuri de suveranitate, mai importante decât prin 

Tratatul de la Roma, din 25 martie 1957. A se vedea: C. Gavalda,  G. Parleani, op. cit., p. 573; J. Eekhoff (coord.), 

Competition Policy in Europe, Ed. Springer Verlag, New York, 2004; S. Estrin, D. Laider, Introduction to 

Microeconomics, ed. a IV-a, Ed. Harvester Hempstead, Cambridge, 1995; F. Etro, The EU Approach to Abuse of 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

257 

 

susceptibil să împiedice dezvoltarea creşterii externe a întreprinderilor, poate să satisfacă cererile 

miilor de întreprinderi, se pare că a fost totuşi cazul Regulamentului Concentrării, care nu a fost 

câtuşi de puţin contestat de întreprinderi, poate şi datorită următoarelor avantaje: existenţa unui 

culoar unic la nivel european ce dădea întreprinderilor garanţia, că decizia luată la Bruxelles îşi 

producea efectele, pe întregul teritoriu al construcţiei comunitare. Evident că în absenţa acestei 

reglementări, întreprinderile internaţionale ar fi fost constrânse să se adreseze autorităţilor de 

concurenţă ale diferitelor state, ceea ce ar fi dus la demersuri lungi, diverse, cu rezultate incerte, 

dacă nu chiar contradictorii; egalitatea de tratament al întreprinderilor supuse controlului european 

al concentrării, căci regulile erau identice pentru toate întreprinderile, indiferent de naţionalitate sau 

locul lor în Uniune; caracterul deschis al procedurii care permitea, prin dialogul cu Comisia, prin 

organizarea de audiţii publice în care întreprinderile puteau verifica analiza efectelor concentrării, 

prin controalele informative cu Comisia, celor interesaţi să-şi facă cunoscute punctele de vedere; 

Regulamentul nu era ostil principiului concentrării economice, astfel că doar concentrările 

susceptibile să creeze daune ireversibile concurenţei, erau interzise
9
.  

       Cu toate avantajele manifeste
10

, Regulamentul 4064/89/CEE a fost modificat în repetate rânduri 

şi abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind 

controlul concentrărilor economice între întreprinderi (Regulamentul (CE) privind concentrările 

economice, la rândul său, acesta a fost modificat, prin Regulamentul (CE) nr. 1033/2008 al 

Comisiei din 20 octombrie 2008, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 802/2004 de punere în 

aplicare a Regulamentului nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice 

între întreprinderi
11

. Regulamentul nr. 139/2004 se aplică tuturor concentrărilor cu dimensiune 

comunitară; se consideră că o concentrare are dimensiune comunitară în cazul în care: cifra de 

afaceri totală, realizată la nivel mondial, de toate întreprinderile implicate depăşeşte 5000 miliarde 

EURO; cifra de afaceri totală realizată în comunitate de către fiecare din cel puţin două întreprinderi 

depăşeşte 250 miliarde EURO, cu excepţia cazurilor, în care fiecare dintre întreprinderile implicate, 

realizează mai mult de două treimi din cifra sa totală de afaceri la nivel comunitar între unul şi 

acelaşi stat membru. O concentrare care nu atinge pragurile prevăzute mai sus are totuşi dimensiune 

comunitară în cazul în care: a) cifra totală de afaceri combinată, realizată la nivel mondial, de toate 

întreprinderile implicate depăşeşte 2500 de miliarde de EURO; b) în fiecare din cel puţin trei state 

membre, cifra totală de afaceri combinată realizată de toate întreprinderile depăşeşte 100 de 

miliarde EURO; c) în fiecare, din cel puţin trei state membre care sunt incluse la lit. b), cifra totală 

de afaceri realizată de către fiecare din cel puţin două dintre întreprinderile implicate, depăşeşte 25 

de miliarde EURO şi d) cifra totală de afaceri realizată în Comunitate, de către fiecare din cel puţin 

două dintre întreprinderile implicate depăşeşte 100 de milioane EURO, cu excepţia cazurilor în care 

                                                                                                                                                                                                          
Dominance, Ed. ECG and Intertic, Milan, Februarie 2006; F. Etro, Competition, innovation and antitrust: a theory of 

market leaders and its policy implications, Ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007. 
9 A se vedea L. Cartou, Communautés Européennes, 10e éd., Precis, Dalloz, 1991, p. 227 şi urm.;  D. Hildebrand, The 

Role of Economic Analysis in EC Competition Rules, Ed. Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009; A. 

Jones, B. Sufrin, EC Competition Law. Text, cases & materials, ed. a III-a, Ed. Oxford University Press New York, 

2007; P. Kent, Law of the European Union, ed. a IV-a, Ed. Pearson Education Limited, Essex, 2008; V. Korah, An 

Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, Ed. Sweet and Maxwell, Londra, 1994.   
10 A se vedea și: P.M. Cosmovici, R. Munteanu, Înțelegerile între întreprinderi. Reguli generale, Ed. Academiei 

Române, București, 2001, p.74; A. Usai, The Freedom to Conduct Business in the EU, Its Limitations and Its Role in 

the European Legal Order: A New Engine for Deeper and Stronger Economic, Social and Political Integration, în 

German Law Journal Vol. 14 No. 9/2017, pp. 1867 – 1868; M. Malaurie – Vignal, Droit de la concurrence interne et 

communautaire, 4e edition, 2008, Editura Dalloz, Paris, pp. 11 – 12; G. Coman, Evoluția dreptului concurenței, Ed. 

Hamangiu, București, 2015, pp. 16 – 21; N. Diaconu, Dreptul Uniunii Europene. Tratat. Ediția a II-a revizuită, Ed. 
Lumina Lex, București, 2011, p. 11; D. Mazilu, Tratat privind Dreptul comerțului internațional, Ed. Universul Juridic, 

București, 2011, p. 11; F. Sandu, A.E. Bălășoiu, Dreptul european al concurenței. Note de curs. Practică judiciară, Ed. 

Universul Juridic, București, 2017, pp. 42 – 43. 
11 JOUE 279/3, 22 octombrie 2008. 
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fiecare dintre întreprinderile implicate realizează mai mult de două treimi din cifra sa totală de 

afaceri la nivel comunitar într-unul şi acelaşi stat membru
12

.  

 

Evaluarea concentrărilor  

      Concentrările care intră în sfera de aplicare a regulamentului sunt evaluate în conformitate cu 

obiectivele regulamentului pentru a se stabili dacă sunt compatibile cu piaţa comună. La efectuarea 

acestei evaluări, Comisia, ia în considerare: nevoia menţinerii şi dezvoltării unei concurenţe efective 

pe piaţa comună având în vedere, printre altele structura tuturor pieţelor vizate şi concurenţa actuală 

sau potenţială din partea întreprinderilor aflate pe teritoriul sau în afara Comunităţii; poziţia pe piaţă 

a întreprinderilor implicate şi puterea lor economică şi financiară, alternativele disponibile 

furnizorilor şi utilizatorilor, accesul acestora la surse de aprovizionare sau pieţe şi orice alte bariere 

legale sau de altă natură la intrarea pe piaţă, tendinţele ofertei şi cererii pentru bunurile şi serviciile 

relevante, interesele consumatorilor intermediari şi finali şi evoluţia progresului tehnic şi economic, 

cu condiţia ca acesta să fie în beneficiul consumatorului şi să nu reprezinte un obstacol în calea 

concurenţei
13

. Din contră, o concentrare care nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei 

efective pe piaţa internă sau pe o parte semnificativă a acesteia, în special ca urmare a creării sau 

consolidării unei poziţii dominante este declarată compatibilă cu piaţa comună.  

       Concentrarea care ar ridica obstacole semnificative în calea concurenţei efective de pe piaţa 

internă sau de pe o parte semnificativă a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei 

poziţii dominante, este declarată incompatibilă cu piaţa comună. Conform art. 2 alin. (4) din 

regulament, „în măsura în care, crearea unei societăţi în comun, reprezentând o concentrare în 

sensul dat de regulament – în art. 3 – are ca obiect sau efect coordonarea comportamentului 

concurenţial al întreprinderilor independente, o astfel de coordonare este evaluată în conformitate 

cu criteriile din art. 81 alin. (1) şi (3) din tratat, pentru a se stabili dacă operaţiunea este sau nu 

compatibilă cu piaţa comună. La realizarea acestei evaluări, Comisia ia în considerare, în special: 1) 

dacă două sau mai multe societăţi-mamă reţin, într-o măsură semnificată, activităţile de pe aceeaşi 

piaţă ca şi societatea în comun, sau de pe o piaţă situată la amonte sau în aval faţă de cea a societăţii 

în comun sau pe o piaţă vecină aflată în strânsă legătură cu această piaţă;  2) dacă prin coordonarea 

care reprezintă consecinţa directă a creării societăţii în comun, întreprinderile implicate au 

posibilitatea de a elimina concurenţa pentru o parte semnificativă a produselor sau a serviciilor în 

cauză‖
14

.  

 

Definiţia concentrării  

     Se realizează o concentrare în cazul în care modificarea de durată a controlului rezultă în urma: 

fuzionării a două sau mai multe întreprinderi independente anterior sau părţi ale unor întreprinderi; 

                                                             
12 Art. 1 (Sfera de aplicare) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul 

concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările economice] (Text cu relevanţă 
pentru SEE), JOUE L 24/1, 29 ianuarie 2004. 
13 A se vedea: I. Lazăr, Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenței, Ed. Universul Juridic, București, 2016; Gh. 

Gheorghiu, M. Niță, Dreptul concurenței interne și europene: curs universitar, Ed. Universul Juridic, București, 2011; 

M. M. Dabbah, EC and UK Competition Law. Commentary, Cases and Materials, Cambridge University Press, 

Cambridge, United Kingdon, 2004; A. Decocq, G. Decocq, Droit de la concurrence. Droit interne et droit de L`Union 

Europeenne, Ed. LGDJ, Paris, 2008; G. Coman, Evoluția dreptului concurenței, Ed. Hamangiu, București, 2015;  

D.Chalmers, G. Davies, G. Monti, European Union Law, Third Edition, Cambirdge University Press, United-Kingdom, 

2014; D. Chalmers, G.Davies, G.Monti, A.Tomkins, European Union Law: Cases and Materials, Ed. Cambridge 

University Press, Cambridge, 2010; D.Ungureanu, Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenței. Jurisprudența 

recentă a Curții de la Luxemburg, Ed. C. H. Beck, București, 2010. 
14 Orientări privind evaluarea concentrărilor orizontale în temeiul Regulamentului Consiliului privind controlul 
concentrărilor economice între întreprinderi (2004/C 31/03)‖ (http://eurlex.europa.eu/Lex 

UriServ/LexUriServ.do?uri=DD:08:04:52004XC0205(02):RO:PDF) şi „Orientări privind evaluarea concentrărilor 

neorizontale în conformitate cu regulamentul Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi 

(2008/C65/07)‖ (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:265: 0006:0025:RO:PDF). 
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sau preluării de către una sau mai multe persoane, care controlează deja cel puţin o întreprindere sau 

de către una sau mai multe întreprinderi, fie prin achiziţionarea de valori mobiliare sau de active, fie 

prin contracte sau prin orice mijloace, a controlului direct sau indirect asupra uneia sau mai multor 

întreprinderi sau părţi ale acestora
15

. Controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte 

mijloace care, fie separat sau combinate şi având în vedere considerentele de drept sau de fapt 

relevante, conferă posibilitatea exercitării unei influenţe decisive asupra unei întreprinderi, în 

special prin: dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă integrală sau parţială asupra activelor 

unei întreprinderi; drepturi sau contracte care conferă o influenţă decisivă asupra structurii, voturilor 

sau deciziilor organelor unei întreprinderi
16

. Controlul este dobândit de persoane sau întreprinderi 

care: sunt titulare are drepturilor sau beneficiare ale drepturilor în cauză; sau deşi nu sunt titularele 

acestor drepturi sau beneficiare ale drepturilor în baza acestor contracte au puterea de a exercita 

drepturile care decurg din acestea
17

. Nu se consideră că s-a realizat o concentrare în cazul în care: 

instituţii de credit sau alte instituţii financiare sau societăţi de asigurări, ale căror activităţi obişnuite 

includ tranzacţionarea şi negocierea de valori mobiliare în contul lor sau în contul altora, care deţin 

temporar valori mobiliare ale unei întreprinderi pe care le-au dobândit în vederea revinderii, cu 

condiţia ca acestea să nu îşi exercite drepturile de vot conferite de valorile mobiliare în cauză pentru 

a determina comportamentul concurenţial al întreprinderii în cauză sau cu condiţia să îşi exercite 

aceste drepturi de vot numai pentru pregătirea cesionării integrale sau parţiale a întreprinderii în 

cauză sau a activelor acesteia sau a cesionării valorilor mobiliare în cauză, şi ca cesiunea să aibă loc 

în termen de un an de la data achiziţiei
18

. Comisia poate prelungi acest termen, la cerere, în cazul în 

care respectivele instituţii sau societăţi pot dovedi că cesionarea nu a fost publică, în condiţii 

rezonabile, în termenul stabilit; controlul este dobândit de o persoană mandatată de autorităţile 

publice în conformitate cu legislaţia statului membru privind lichidarea, falimentul, insolvenţa, 

încetarea plăţilor, concordatul sau alte proceduri similare
19

.  

 

Competenţele de inspecţie ale Comisiei  

                                                             
15  Art. 3 (Definiţia concentrării) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind 
controlul concentrărilor economice între întreprinderi. Regulamentul (CE) privind concentrările economice. 
16  Art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004. A se vedea și: A. Lăcătuș, Analiză de impact a cazurilor 

speciale de aplicare a sancțiunilor de către Consiliul Concurenței, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 

8/2012; A. Scordamaglia, Cartel Proof, Imputation and Sanctioning in European Competition Law: Reconciling 

effective enforcement and adequate protection of procedural guarantees, The Competition Law Review, Volume 7 

Issue 1/2013; A. Stephan, Four key challenges to the succesful criminalization of cartel laws, Journal of Antitrust 

Enforcement, Vol. 2, no. 2/2014; A. T. Ottow, Erosion or Inovation Ŕ The institutional design of competition agencies Ŕ 

A Dutch case study, Journal of Antitrust Enforcement, Vol. 2, No. 1/2014; A. Tătar, C. Deică, Asistența acordată 

Consiliului Concurenței prin intermediul proiectului de Twinning, Profil: Concurența, nr. 3/2007. 
17 Crearea unei societăţi în comun care îndeplineşte în mod durabil toate funcţiile unei entităţi economice autonome 

constituie o concentrare în sensul alin. (1) lit. b) [art. 3 alin. (4)]. A se vedea: A. P. Komminos, Public and Private 

Antitrust Enforcement in Europe: Complement? Overlap?, The Competition Law Review, Volume 3 Issue 1, decembrie 
2006; B. Cristophers, Market Definition and the Emergence of Too-Big-to-Let-Fail Banking in the United States, 

Economic Geography, vol. 90 no. 4 (october 2014); B. Van Rompuy, The Impact of the Lisbon Treaty on EU 

Competition Law: A Review of Recent Case Law of the EU Courts, CPI Antitrust Chronicle, December 2011 (1); B. 

Wardhaugh, A normative approach to the criminalisation of cartel activity, Legal Studies, Vol. 32 No. 3, September 

2012; B. Depoorter, F. Parisi, The modernization of EU antitrust enforcement: The economics of regulatory 

competition, în George Mason Law Review, Vol. 13, No. 2: Winter 2005; C. Butacu, Acțiunile în despăgubire 

întemeiate pe încălcarea dispozițiilor dreptului concurenței al UE și statelor membre, Revista Română de Drept 

European nr. 3/2014. 
18 Art. 3. alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004. 
19 A se vedea: A. Marga, Corectura globalizării, Lumea nr.3/2017; A. Gavrilă, D. Stan, Autoritatea de concurență Ŕ 

Prietenul tuturor și amicus curiae, Concurența. Studii și cercetări privind protecția concurenței economice. Buletinul 
Direcției de Monitorizare teritorială, Anul II, Nr. 1(3), aprilie 2007; A. Kaczorowska, The Objectives of the Competition 

Policy of the CARICOM Single Market and Economy and Their Importance to the Development of a Coherent and 

Comprehensive Body of Substantive CSME Competition Rules, The Competition Law Review, Volume 8 Issue 2, July 

2012. 
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    Pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite de regulament, Comisia poate efectua toate inspecţiile 

necesare la întreprinderi şi asociaţii de întreprinderi
20

. În plus, funcţionarii şi celelalte persoane 

autorizate de Comisie care îi însoţesc pentru a efectua o inspecţie au competenţa: de a intra în orice 

sediu, pe orice teren şi în orice mijloace de transport ale întreprinderilor sau ale asociaţiilor de 

întreprinderi; de a examina registrele şi alte evidenţe privind activitatea comercială, indiferent 

formatul în care sunt păstrate; de a lua sau de a obţine, în orice format copii sau extrase de astfel de 

registre sau evidenţe; de a sigila orice sediu al activităţii comerciale şi orice registre sau evidenţe pe  

perioada şi în măsura necesară pentru inspecţie; de a solicita oricărui reprezentant sau membru al 

personalului întreprinderii sau al asociaţiei de întreprinderi, explicaţii asupra faptelor sau 

documentelor legate de obiectul şi scopul inspecţiei şi de a înregistra răspunsurile. Funcţionarii şi 

celelalte persoane autorizate de Comisie care îi însoţesc pentru a efectua inspecţia îşi exercită 

competenţele, după prezentarea unei autorizaţii scrise care menţionează obiectul şi scopul inspecţiei 

şi sancţiunile prevăzute
21

 pentru cazurile în care registrele sau celelalte evidenţe ale activităţii 

comerciale solicitate sunt prezentate incomplet sau în care răspunsurile la întrebările adresate în 

conformitate cu dispoziţiile anterioare sunt incorecte sau induc în eroare. Cu suficient timp înainte 

de inspecţie, Comisia anunţă inspecţia autorităţii competente a statului membru pe teritoriul căruia 

urmează să fie efectuată
22

.  

  

Câteva idei din jurisprudența CJUE 

      Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 31 mai 2018, dată în cauza C-633/16, având ca obiect o 

cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Sø-og Handelsretten 

(Tribunalul Maritim și Comercial, Danemarca), în procedura Ernst & Young P/S împotriva 

Konkurrencerådet
23

, aduce o serie de clarificări Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului 

din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi. 

                                                             
20 A se vedea: G. Hakopian, Criminalisation of EU Competition Law Enforcement Ŕ A Possibility after Lisbon?, The 

Competition Law Review, Volume 7 Issue 1, December 2010; G. Monti, Article 82 EC: What Future for the Effects Ŕ 

Based Approach?, Journal of Competition Law & Practice, 2010; Gh. – I. Ioniță, Aspecte procesuale penale și tehnice 
referitoare la percheziția informatică, Revista Dreptul, nr. 12/2014; G. Drauz, Th. Chellingsworth, H. Hykas, Recent 

Developments in EC Merger Control, Journal of European Competition Law & Practice, 2010, vol. 1, no.1; I. A. 

Wendt, EU Competiton Law and Liberal Professions: An Uneasy Relationship?, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 

2013. 
21 Art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004. 
22 Art. 13 alin. (6) În cazul în care funcţionarii şi celelalte persoane autorizate de Comisie care îi însoţesc constată că o 

întreprindere se opune unei inspecţii, inclusiv sigilării sediilor activităţii comerciale, a registrelor sau a evidenţelor, 

dispusă în temeiul prezentului articol, statul membru în cauză le acordă asistenţa necesară, solicitând, dacă este cazul, 

intervenţia poliţiei sau a unei forţe de ordine echivalente, astfel încât să le permită efectuarea inspecţiei. (7) În cazul în 

care asistenţa prevăzută la alin. (6) necesită eliberarea unei autorizaţii de către o autoritate judiciară în conformitate cu 

reglementările naţionale, se solicită o astfel de autorizaţie. O astfel de autorizaţie poate fi solicitată şi ca măsură de 

precauţie. (8) În cazul în care se solicită autorizaţia prevăzută la alin. (7), autoritatea judiciară naţională se asigură că 
decizia Comisiei este autentică şi că măsurile coercitive preconizate nu sunt nici arbitrare, nici excesive, având în 

vedere obiectul inspecţiei. În timpul controlului de proporţionalitate al măsurilor coercitive, autoritatea judiciară 

naţională poate solicita Comisiei, direct sau prin intermediul autorităţii competente a statului membru respectiv, 

explicaţii detaliate privind obiectul inspecţiei. Totuşi, autoritatea judiciară naţională nu poate contesta necesitatea 

inspecţiei şi nici nu poate solicita să i se furnizeze informaţiile din dosarul Comisiei. Legalitatea deciziei Comisiei poate 

fi revizuită exclusiv de Curtea de Justiţie. 
23 Cererea de decizie preliminară privește articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 

20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi („Regulamentul CE privind 

concentrările‖) (JO 2004, L 24, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 201). Cererea a fost formulată în cadrul unei acțiuni în 

anulare introduse de Ernst & Young P/S în fața Sø- og Handelsretten (Tribunalul Maritim și Comercial, Danemarca) 

împotriva unei decizii a Konkurrencerådet (Consiliul Concurenței, Danemarca), prin care acesta a constatat că, pe de o 
parte, Ernst & Young, Ernst & Young Europe LLP, Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, Ernst & Young 

Global Limited și EYGS LLP („EY‖) și, pe de altă parte, KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 

Komplementar selskabet af 1. januar 2009 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab și KPMG Ejendomme Flintholm K/S 

(„KPMG DK‖) au încălcat interdicția punerii în aplicare a unei operațiuni de concentrare înainte de autorizarea acesteia 
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       Astfel, Curtea precizează: articolul 7
24

 alineatul (1) din Regulamentul nr. 139/2004 se 

mulțumește să prevadă că o concentrare nu se pune în aplicare nici înainte de notificare și nici 

înainte de a fi declarată compatibilă cu piața comună
25

; această dispoziție nu furnizează nicio 

indicație cu privire la condițiile în prezența cărora o concentrare este considerată pusă în aplicare și 

în special nu precizează dacă realizarea unei concentrări poate avea loc în urma unei operațiuni care 

nu contribuie la schimbarea controlului întreprinderii-țintă
26

. În consecință, trebuie constatat că 

modul de formulare a articolului 7 menționat nu permite, în sine, să se precizeze întinderea 

interdicției pe care o prevede; or, în cazul în care interpretarea literală a unei dispoziții de drept al 

Uniunii nu permite să se aprecieze domeniul de aplicare exact al acesteia, reglementarea în cauză 

trebuie interpretată atât pe baza finalității sale, cât și a economiei sale generale
27

.  

     În ceea ce privește obiectivele urmărite prin Regulamentul nr. 139/2004, reiese în special din 

considerentul (5)
28

 al acestuia că acest regulament urmărește să se asigure că procesul de 

reorganizare a întreprinderilor nu provoacă daune durabile concurenței; în consecință, dreptul 

Uniunii trebuie să includă dispoziții care să reglementeze acele concentrări care pot afecta 

semnificativ concurența efectivă pe piața internă sau pe o parte semnificativă a acesteia. În acest 

sens, potrivit considerentului (6)
29

 al regulamentului respectiv, acesta trebuie să permită controlul 

eficient asupra tuturor concentrărilor în ceea ce privește efectul acestora asupra structurii 

concurenței în Uniune
30

; tocmai pentru a asigura eficacitatea acestui control, astfel cum reiese din 

cuprinsul considerentului (34)
31

 al Regulamentului nr. 139/2004, întreprinderile sunt obligate să 

notifice în prealabil concentrările lor, iar realizarea acestora trebuie suspendată până la adoptarea 

                                                                                                                                                                                                          
de către Consiliul Concurenței („obligația de suspendare‖), conform articolului 12 c alineatul 5 din konkurrencelov 

(Legea daneză privind concurența). 
24 Articolul 7, intitulat „Suspendarea concentrărilor‖, prevede: „(1) O concentrare cu dimensiune comunitară astfel cum 

este definită la articolul 1 sau care trebuie examinată de către Comisie în temeiul articolului 4 alineatul (5) nu se pune în 

aplicare nici înainte de notificare și nici înainte de a fi declarată compatibilă cu piața comună în temeiul unei decizii 

adoptate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b), articolul 8 alineatul (1) sau (2) sau pe baza unei prezumții 

în conformitate cu articolul 10 alineatul (6). (2) Alineatul (1) nu împiedică punerea în aplicare a unei oferte publice sau 

a unei serii de tranzacții cu valori mobiliare, inclusiv cu valori mobiliare convertibile în alte tipuri de valori mobiliare, 
acceptate în vederea tranzacționării pe o piață de tipul bursei de valori, prin care se dobândește controlul în sensul 

articolului 3 din la vânzători diferiți, cu condiția ca: (a) concentrarea să fie notificată fără întârziere Comisiei în 

conformitate cu articolul 4 și (b) cel care dobândește controlul să nu exercite drepturile de vot aferente valorilor 

mobiliare în cauză sau să facă acest lucru numai pentru a menține valoarea integrală a investiției sale în temeiul unei 

derogări acordate de Comisie în conformitate cu alineatul (3). (3) Comisia poate acorda, la cerere, o derogare de la 

obligațiile impuse la alineatul (1) sau (2). Cererea pentru acordarea unei derogări trebuie justificată. La adoptarea unei 

decizii privind cererea, Comisia ia în considerare, inter alia, efectele suspendării asupra uneia sau mai multor 

întreprinderi implicate în concentrare sau asupra unei terțe părți și amenințarea reprezentată de concentrare asupra 

concurenței. O astfel de derogare poate fi acordată sub rezerva îndeplinirii unor condiții și obligații destinate asigurării 

unor condiții de concurență efectivă. O derogare poate fi solicitată și acordată în orice moment, înainte de notificare sau 

după operațiune.‖ 
25 Pct. 37. 
26 Pct. 38. 
27 Pct. 39, 40. Hotărârea din 7 septembrie 2017, Austria Asphalt, C-248/16, EU:C:2017:643, punctul 20 și jurisprudența 

citată.  
28 Ar trebui să se asigure că procesul de reorganizare nu provoacă daune durabile concurenței; prin urmare, dreptul 

comunitar trebuie să includă dispoziții care să reglementeze acele concentrări care pot afecta semnificativ concurența 

efectivă pe piața comună sau pe o parte semnificativă a acesteia. 
29 Prin urmare, este necesar un instrument juridic specific care să permită controlul eficient asupra tuturor concentrărilor 

în ceea ce privește efectul acestora asupra structurii concurenței în Comunitate și care să fie singurul instrument 

aplicabil acestor concentrări. 
30  Pct.  41. 
31 Pentru asigurarea unui control efectiv, întreprinderile ar trebui să aibă obligația de a notifica în prealabil concentrările 
cu dimensiune comunitară imediat după încheierea acordului, anunțarea ofertei publice sau achiziționarea pachetului de 

control. […] Punerea în aplicare a concentrărilor ar trebui suspendată până la adoptarea unei decizii finale de către 

Comisie. Totuși, dacă este cazul, ar trebui să fie posibilă acordarea unei derogări de la această suspendare la cererea 

întreprinderilor implicate. 
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unei decizii finale. Este necesar să se arate în acest sens că articolul 7 alineatul (1) din regulamentul 

respectiv, prin faptul că interzice realizarea unei concentrări, limitează această interdicție doar la 

concentrări, astfel cum sunt definite la articolul 3 din același regulament, și exclude prin aceasta 

interzicerea oricărei operațiuni despre care nu se poate considera că contribuie la realizarea unei 

concentrări; rezultă că, pentru a defini domeniul de aplicare al articolului 7 din Regulamentul nr. 

139/2004, trebuie luată în considerare definiția noțiunii de concentrare care figurează la articolul 3 

menționat. Or, potrivit acestei dispoziții, se consideră că se realizează o concentrare în cazul în care 

modificarea de durată a controlului rezultă în urma fuzionării a două sau mai multe întreprinderi 

independente anterior sau părți ale unor întreprinderi sau a preluării, de către una sau mai multe 

persoane care controlează deja cel puțin o întreprindere sau de către una sau mai multe întreprinderi, 

a controlului direct sau indirect asupra uneia sau mai multor întreprinderi sau părți ale acestora, 

înțelegându-se că controlul decurge din posibilitatea, conferită de drepturi, contracte sau alte 

mijloace, a exercitării unei influențe decisive asupra unei întreprinderi.  Rezultă că punerea în 

aplicare a unei concentrări, în sensul articolului 7 menționat, are loc imediat ce părțile implicate în 

concentrare realizează operațiuni care contribuie la modificarea de durată a controlului asupra 

întreprinderii-țintă; prin prisma obiectivelor urmărite de Regulamentul nr. 139/2004, articolul 7 

alineatul (1) din acesta trebuie interpretat în sensul că interzice punerea în aplicare de către părțile 

implicate în concentrare a oricărei operațiuni care contribuie la modificarea de durată a controlului 

asupra uneia dintre întreprinderile vizate de această concentrare
32

.  

 

Concluzii 

     Reținem din informațiile de mai sus că obiectivul fundamental al normelor Uniunii Europene în 

materie de concurență îl reprezintă protejarea concurenței împotriva denaturărilor. Concurența 

efectivă nu este un scop în sine, ci o condiție pentru realizarea unei piețe interne libere și dinamice, 

constituind unul dintre instrumentele de promovare a bunăstării economice generale. După cum 

știm, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, protejarea concurenței împotriva 

denaturărilor este inclusă în conceptul de piață internă. Aceasta nu aduce modificări de ordin 

practic, întrucât normele în materie de concurență rămân neschimbate; condițiile de aplicare și 

efectele juridice ale acestora s-au înrădăcinat într-atât în îndelungata practică administrativă a 

Comisiei Europene și în jurisprudența instanțelor europene, încât pot fi considerate drept stabile. 
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Abstract: This presentation deals with aspects regarding sound articulation in a word or enunciation, 

considering co-articulation and the context which may influence the change of the means or place of 

articulation in view of simplifying the pronunciation of the respective phonetic body. In the second part of 
the article, we tackle the phonetic changes explained through semantic causes: popular etymology, also 

called false etymology, sometimes determined by the simple sound or semantic closeness of the words 

associated to it; contamination, a mixture of similar forms where the newly created word becomes 
synonymous with its components; lexical deviation, a phenomenon which consists in the conscious use of a 

term instead of another that shares in common with one or more sounds in the initial syllables.  

 

Keywords: phonetic changes, co-articulation, popular etymology, contamination, lexical deviation  
 

 

1. Coarticulația 

Sunetele, ca realitate materială a limbii, nu sînt folosite independent, ci intră în relaţie de 

interdependenţă unele cu altele. Articularea sunetelor în cuvînt sau într-un enunţ nu se face izolat. 

De exemplu, pronunţarea unui cuvînt precum lúncă, presupune interacţiunea dintre sunetele 

implicate, aceasta determinînd schimbări privitoare la locul de articulare. Întrucît principala tendinţă 

în rostirea sunetelor este de a articula cu economie de mişcări, eliminîndu-le pe cele inutile
1
, 

organele articulatorii acţionează asupra sunetelor implicate în context în aşa fel încît acestea îşi pot 

pierde din însuşirile lor, anticipînd articulaţiile următoare şi neutralizînd mişcările articulatorii 

incompatibile cu întregul astfel rezultat
2
. În accepţia lui Al. Rosetti, „în vorbire, sunetele sînt 

înlănţuite unul de altul în aşa fel încît un sunet începe să fie articulat înainte ca articularea sunetului 

precedent să fi luat sfîrşit. Acest fenomen poartă numele de coarticulaţie‖
3
. Ca sistem coerent 

structurat, limba exclude, prin coarticulaţie, apariţia unor sunete, implicînd uneori doar sunete aflate 

în relaţie de compatibilitate, creîndu-se astfel o armonizare a contextelor. 

Dacă pronunţăm în faţa oglinzii o serie de cuvinte, vom putea observa modul în care contextul 

poate influenţa modificarea modului şi a locului de articulare al unor sunete, în vederea uşurării 

pronunţării corpului fonetic respectiv. De exemplu, pentru pronunţarea cuvîntului drum, înainte de a 

articula prima consoană, buzele se rotunjesc alungindu-se, ca pentru vocala u; înainte de 

pronunţarea cuvîntului drag, organele articulatorii sînt pregătite pentru vocala a, simultan cu toate 

celelalte articulaţii; cînd pronunţăm nazala din cuvîntul lúncă, vîrful limbii se deplasează în partea 

posterioară a palatului, anticipînd articulaţia velarei următoare; pronunţarea nazalei m, din cuvinte 

precum amvñn, tramvái, este diferită de cea din cuvinte precum máre, máma (în care m se comportă 

ca bilabială), datorită anticipării articulaţiei consoanei următoare (o labiodentală), nazala slăbindu-şi 

astfel articulaţia, pe lîngă pierderea locului de articulare. Putem conchide că articulaţia fiecărui 

sunet în parte este condiţionată de articulaţia întregului, coarticulaţia fiind o realitate născută din 

tendinţa de a rosti sunetele cu maximum de economie de mişcări articulatorii.               

 

                                                             
1 În acest sens, amintim teoria lui André Martinet, susţinută în lucrarea Économie des changements phonétiques, Berne, 
1955, care discută despre principiul economiei în limbă, despre necesităţile comunicative şi expresive ale omului şi 

tendinţa sa de a reduce la minimum activitatea sa fizică sau mentală. 
2 Vezi Alexandru Gafton, Elemente de istoria limbii române, Editura Restitutio, Iaşi, 2001, p. 12-13. 
3 Cf. Alexandru Rosetti, Introducere în fonetică, ed. a 3-a, Bucureşti, 1963, p. 77. 
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2. Cauzele și clasificarea schimbărilor fonetice: 

a) substituirea unor sunete foarte asemănătoare (de exemplu, în Ardeal, palatalizarea 

consoanelor dentalelor duce la variante intermediare în pronunţare între tř şi kř); 

b) cauze de ordin psiholingvistic (anticiparea, propagarea);  

c) cauze de ordin sociolingvistic (analogia, hipercorectitudinea); 

d) cauze de ordin semantic (etimologia populară, contaminaţia, deraierea lexicală); 

e) cauze de ordin stilistic (vezi Iorgu Iordan, Stilistica limbii române). 

Menţionăm că tipul modificării pune în lumină condiţiile în care se produc anumite schimbări 

în planul sonor al limbii. 

După efectul lor, modificările fonetice se clasifică în mai multe tipuri:  

I. Modificări fonetice care au ca rezultat reducerea numărului fonemelor (chiar al silabelor): 

afereza, sincopa, apocopa, haplologia, sinereza. 

II. Modificări fonetice care au ca efect creşterea numărului de sunete (sau foneme): proteza, 

epenteza, epiteza, diereza.  

III. Modificări fonetice care au ca efect evoluţia sau modificarea unui fonem (de exemplu, 

modificările care se petrec ca urmare a acţiunii legilor fonetice: cs > ps, ct > pt). 

 

3. Modificări fonetice explicabile prin cauze de ordin semantic : 

3.1. Etimologia populară este fenomenul prin care un vorbitor, bazîndu-se pe diverse asemănări 

formale, alătură un cuvînt de altul, cu care nu are nici o legătura genetică. Majoritatea etimologiilor 

populare nu prezintă o legătură de sens între cuvintele induse şi cele inductoare, ci doar asemănare 

fonetică, o numită atracţie paronimică. 

Numită de unii specialişti şi „falsă etimologie‖, recurgerea la această modificare se face în 

cazul cuvintelor izolate în limbă sau insuficient cunoscute de o anumită clasă de vorbitori (în 

special vorbitori aparţinînd clasei sociale de jos), care au un sens neclar. Etimologia populară este 

determinată, uneori, de simpla apropiere sonoră sau semantică a cuvintelor cu care se face 

asocierea: boliclinică pentru policlinică (prin asocierea cu boală), incuibaţie pentru incubaţie (prin 

asocierea cu cuib), cumparativă pentru cooperativă (prin asocierea cu verbul  a cumpăra), funegru 

pentru funebru (prin asocierea cu culoarea neagră, care predomină în astfel de situaţii), constupaţie 

pentru constipaţie (prin asociere cu astupa), combinaj pentru concubinaj (prin asociere cu 

combinaţie), arcoldadă pentru acoladă (prin asocierea cu arc), lăcrămaţie în loc de reclamaţie 

(prin asocierea cu lacrimă, plîngere), păcăliţi pentru pocăiţi (prin asociere cu faptul că cei care 

renunţă la religia mamă şi aderă la grupările neoprotestante ar fi „păcăliţi‖ de predicatori), 

renumeraţie pentru remuneraţie (prin asocierea cu verbul a (re)număra), servează (ziua de naştere) 

pentru a serba (prin asociere cu a servi pe invitaţi), scrufulos pentru scrupulos (prin asocierea cu 

scroafă), lungoare pentru forma populară linguare („febră tifoidă‖ se explică prin etimologie 

populară, prin apropiere cu lung
4
), pielicilínă pentru pienicilínă (asimilaţie regresivă, explicabilă, 

probabil, prin asociere cu pielea, care este înţepată în momentul injectării). Alteori anumite 

metateze sînt justificate prin apropiere cu alte forme: geamantánă pentru damigeánă, prin apropiere 

de geamantan.  

Spre deosebire de etimologia ştiinţifică, în care cercetarea istorică este obligatorie, etimologia 

populară are loc în mintea oricărui vorbitor şi are caracter sincronic. 

 Textele din corpusul editat de noi
5
 ne oferă şi exemple de etimologii populare: mícsteru (IS, 

Ursăreşti, 3), de la mixt; marşî́nâ (SV, Vicovu de Sus, 3), r epentetic are justificare o etimologie 

populară, prin analogie cu marşul (a mărşălui); zbătuceală, proteza constrictivei dentalei z poate fi 

corelată cu o etimologie populară, de la bătucit. 

                                                             
4 Vezi explicaţia la Adrian Turculeţ, Graiul din zona Cîmpulungului Moldovenesc, Editura Universităţii „Alexandru 

Ioan Cuza‖, Iaşi, 2002, p. 102.  
5 Vezi Sorin Guia, Dialectologie română. Studii şi corpus de texte, Editura Vasiliana `98, Iaşi, 2014, p. 163-382. 
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3.2. Contaminaţia, „un amestec de forme asemănătoare‖
6
, reprezintă o acţiune analogică 

exercitată de unul sau mai multe sunete asupra sunetelor din alt cuvînt, fiind datorată încrucişării 

sau combinării lor cu alte unităţi lexicale asemănătoare ca sens. Condiţia obligatorie şi suficientă 

este înrudirea semantică între cei doi termeni, cele două elemente contopindu-se, dar pastrîndu-şi 

parţial sau total integritatea, astfel încît cuvîntul nou creat devine sinonim cu componentele sale.  

Contaminaţia neintenţionată este un rezultat al vorbirii neîngrijite, al unui grad redus de 

instrucţie, cauza principală fiind necunoaşterea sau neasimilarea unor termeni, dar şi tendinţa 

vorbitorului de a apropia cuvintele între ele sub raport fonetic: cercomscripţie după cerc, zvîrcolaci 

după zvîrcoli, imbold < impuls + bold, rotocol < roată + ocol, a azvîrli < zvîrli + arunca, a 

îmbucătăţi < a îmbucăţi + a înjumătăţi, cocostîrc < cocor + stîrc, cocobarză < cocor + barză), 

exploada (este rezultatul unui amestec de forme dintre exploata şi exploda). Forma de perfect 

simplu zîşei, întîlnită în Ţara Moţilor, provine din contaminarea dintre forma arhaică zîşu cu forma 

standard zîsei
7
. 

În acelaşi timp, există şi contaminaţia intenţionată, care este folosită în literatura cultă în mod 

conştient, cu scopul de a glumi. În acest sens, amintim furluase < furase + luase, nepurcele < 

nepoate + purcele, la Ion Creangă; asinuitate < asiduitate + asin, apropont < pont + apropo, la I.L. 

Caragiale. Uneori, contaminaţia se poate produce la două limbi diferite: de exemplu, răzbel <  rom. 

război + lat. bellum)
8
.     

Oferim şi alte exemple de contaminaţie, întîlnite în vorbirea curentă a subiecţilor anchetaţi:  

a) forma săpñn (HN, Dealul Babii, 2)
9
 este rezultată prin contaminaţia formelor sopon şi săpun,  

iar fonetismul o ar putea fi etimologic, din magh. szappan, szappon
10

;  

b) bilabiala nazală din (a) desemna, întîlnită, mai ales la vîrstnici, în zona Cîmpulung 

Moldovenesc, se explică prin contaminaţia desena + însemna
11

;  

c) trecerea grupului consonantic fn la hn în búhniţă, (a) buhní s-ar putea exeplica prin 

contaminaţia cu interjecţia buh, de unde şi termenul buhă;  

d) epenteza lichidei vibrante r în ciorb pentru ciob se face prin contaminaţia dintre ciob şi hîrb;  

e) metateza din nevros pentru nervos poate fi pusă pe seama contaminaţiei dintre nervos şi 

nevroză. 

 

3.3. Deraierea lexicală este fenomenul care constă în întrebuinţarea conştientă a unui termen în 

locul altuia, cu care are în comun unul sau mai multe sunete, în silabele iniţiale. Înlocuirea sunetelor 

are loc totdeauna la sfîrşitul cuvintelor şi se poate face numai în fraze clişeu, cu scopul de a 

surprinde, de a satiriza, de a produce un efect comic. 

Aceste forme şi expresii sînt specifice vorbirii populare şi argoului: vorbitorul începe cu o 

frază-clişeu, cunoscută de majoritatea persoanelor, al cărei sfîrşit poate fi uşor ghicit, apoi, la un 

moment dat, „deraiază‖, înlocuind sfîrşitul unui cuvînt cu sfîrşitul altui cuvînt care are acelaşi 

început
12

. 

Deraierea lexicală este întîlnită în următoarele situaţii, în funcţie de valoarea lor stilistică:  

                                                             
6 Ion Coteanu, Elemente de dialectologie a limbii romîne, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961, p. 184. 
7 Ibidem. 
8 În acest sens, vezi și scrierile lingvistului ieșean Vasile Arvinte despre normele limbii literare în operele lui I.L. 

Caragiale și Ion Creangă: Vasile Arvinte, Normele limbii literare în opera lui I.L. Caragiale, Casa Editorială 

„Demiurg‖, Iași, 2007 și Vasile Arvinte, Normele limbii literare în opera lui I.L. Caragiale, Editura Universității 

„Alexandru Ioan Cuza‖ din Iași, 2002.  
9 Exemplul este din Corpusul de texte dialectale inclus în volumul Sorin Guia, Dialectologie română. Studii şi corpus 
de texte, Editura Vasiliana `98, Iaşi, 2014. 
10 Vezi Adrian Turculeţ, op. cit., 107.  
11 Ibidem, p. 136. 
12 Vezi Alexandru Graur, Deraieri lexicale, în „Buletin ştiinţific‖, tom I, nr. 2, 1949, p. 141 şi urm. 
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a) în simple glume (Dumnezeu să-l ierte devine Dumnezeu să-l iepure!, Ferească Dumnezeu 

devine Fereastră Dumnezeu (şi-o uşă) – întîlnite în scrierile lui Ion Creangă;  capul bulevardului 

devine capul bulegardului – realizîndu-se apropierea de substantivul gard, cerneală violetă devine 

cerneală violentă - prin asociere cu culoarea violet a urmelor violenţelor de pe corpul uman, subst. 

vermut < germ. Wermutt, fr. vermouth devine vermult, de la adjectivul mult – întîlnite în scrierile 

lui I. L. Caragiale; daţi-vă la o parte devine daţi-vă la o paişpe!, expresie uzuală în limbajul 

copiilor);  

b) în exprimarea unei note peiorative, batjocoritoare sau ironice (nepoţel devine nepurcel; 

cît este ceasul? devine cît e ceapa?; expresia vrabia mălai visează devine vrabia Mihai Viteazu; 

formula O, Maica Domnului!, folosită pentru a exprima mirarea, devine O, Michael Jackson!); 

c) în intenţia de a folosi o exprimare eufemistică, atenuînd sensuri neplăcute (o faci pe 

nervosu? în loc de nebunul)
13

.  

  

Concluzii:  

Modificările fonetice nu au rol fonologic şi nu afectează în esenţă comunicarea, putînd fi, 

uneori, indicatori stilistici. Cuvintele modificate fonetic comunică acelaşi mesaj ca şi cuvintele 

nesupuse acestor procese. De aceea, în unele cazuri, cuvintele modificate fonetic s-au impus în 

limba literară, în defavoarea normelor etimologice. Dacă aceste modificări se generalizează, ele 

devin literare şi se impun ca forme corecte, în lipsa normei literare. După ivirea variantei culte 

(după constituirea normelor fonetice unice ale limbii literare), formele noi, cu modificări fonetice, 

au foarte puţine şanse să se impună. Cu toate acestea, modificările fonetice se petrec necontenit, în 

limba populară şi în spaţiile neinstituţionalizate, pentru că limba înseamnă, între altele, materie 

sonoră în continuă mişcare.       

Facem precizarea că încadrarea unor schimbări fonetice într-o anumită categorie nu înseamnă 

şi explicarea acestora. Cauzele acestor modificări rămîn, cel mai adesea, neexplicabile şi 

neexplicate. De fapt, menţionînd tipul modificării fonetice respective se precizează doar condiţiile 

în care se produce o anumită modificare fonetică.  
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Abstract:The study of Romanian language and literature in pre-university education mainly aims at the 

formation and development of communication / linguistic skills, organic conjugation and the formation of  

lectoral and value competencies. 
Focused on various aspects of functional and rational language practice, communication skills are a 

prerequisite for lecturing skills development. 

Reading literary works as a means of instruction and education is of particular importance in preparing 

young people for entry into life, choosing the profession and the pattern to follow. 
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Motto: 

„Cărţile sunt cei mai tăcuţi şi constanţi prieteni;  sunt cei mai accesibili şi înţelepţi 

consilieri şi cei mai răbdători profesoriŗ. 

 (Charles W. Eliot) 

 

Studiul limbii şi literaturii române în învăţământul preuniversitar urmăreşte cu precădere 

formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare / lingvistice, conjugate organic şi cu formarea 

competenţelor lectorale şi valorice. Centrate pe variate aspecte ale practicii funcţionale şi raţionale a 

limbii, competenţele de comunicare sunt o premisă pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor 

lectorale. Toate împreună, se edifică şi se dezvoltă prin realizarea variatelor acte de comunicare 

orală şi scrisă, preconizate de demersul educaţional, pornesc de la elementara capacitate a elevului 

de a citi coerent orice e scris în limba română, ele implicând totodată o gamă largă de operaţii 

intelectuale, asigurate (la etapa şcolarizării) de activităţi didactice, prin care textul este înţeles nu 

doar la suprafaţa informaţiei pe care o conţine, ci şi ca o ţesătură de semne, idei şi imagini. Cât 

priveşte competenţele lectorale, acestea rezidă în „capacitatea elevului de a citi adecvat orice text, 

de a-l înţelege şi a-l interpreta prin actualizarea informaţiilor exterioare acelui text (de viaţă 

cotidiană, istorie, geografie, ştiinţe) şi – nu în ultimul rând – prin uzul unui instrumentar de teorie 

literară‖ 
1
. 

Eveniment cultural – constituind altădată un privilegiu – lectura cărților devine în zilele 

noastre o activitate la îndemâna tuturor, și după cum cerințele societății o impun, ea trebuie să se 

constituie într-o activitate cotidiană fundamentală, deoarece contribuie la îmbogățirea vieții 

fiecăruia dintre noi. Dar, pentru ca apropierea de carte să devină o deprindere zilnică și, mai mult, 

ca plăcerea de a citi să devină o necesitate dorită și trăită, ea trebuie cultivată înainte chiar de 

învătarea alfabetului, prin preocuparea permanentă a părintilor de a-i obișnui pe copii cu frumusețea 

inegalabilă a lecturilor de basme și povestiri. 

                                                             
1 Limba şi literatura română. Curriculum pentru învățământul gimnazial (clasele V-IX),  2010, Chişinău,  p. 9. 
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Familia reprezintă deci, primul mediu de viață, social și cultural, al copilului și, prin 

valorile pe care aceasta le transmite, pune bazele dezvoltării sale intelectuale, morale și estetice. 

Dezvoltarea gustului pentru lectură sau, altfel spus, de trezirea și educarea interesului, se 

realizează, prin acționarea asupra raportului dintre obiect și necesitate, asfel încât obiectul – în cazul 

nostru cartea – să răspundă unei necesități intelectuale și afective a copilului. Această acționare nu 

impune existența unui anumit nivel de instruire din partea părinților, dar solicită tuturor conștiința 

clară asupra importanței lecturii în dezvoltarea deplină a copilului și preocuparea de a-i trezi 

interesul pentru această activitate. 

Că este așa, este suficient să ne gândim la modelul Smarandei Creangă, mama marelui 

nostru scriitor care, în inegalabilele sale Amintiri din copilărie notează: „și când învățam eu la 

scoală, mama învăța cu mine acasă și citea acum la ceaslov, la psaltire și Alexandria mai bine decât 

mine se bucura grozav când vedea că mă trag la carte.‖ La vârsta preșcolară, lecturile mamei sau ale 

tatălui, în anumite momente ale zilei, îndeosebi înainte de culcare, constituie cea mai bună 

modalitate de a stabili primele contacte cu lumea cărților. Poveștile, povestirile din lumea păsărilor 

sau animalelor sau cele având ca eroi copii de vârstă apropiată, cu care deseori copilul se poate 

identifica, este genul de literatură menită să încânte copilăria. 

Odată cu învățarea scris-cititului, cartea devine un bun accesibil copilului. Efortului 

stimulativ pentru lectură pe care-l cultivă părintii se adaugă efortul sistematic al școlii, din acest 

moment, lectura devine calea directă și sigură pentru însușirea formelor și nuanțelor gândirii ca și 

pentru exprimarea cu claritate și precizie a ideilor proprii. La vârsta primei școlarităti, părintele va 

urmări lecturile recomandate de învătător. Lectura făcută de părinte, discutarea cărtilor citite, 

dotarea bibliotecii personale constituie câțiva pași ai unei campanii pedagogice a familiei pentru a 

cultiva în copil gustul pentru lectură. 

În ciclurile primar si gimnazial, dar mai ales în anii de liceu, elevii dobândesc cunoștințe 

care pun bazele culturii către care aspiră un numar însemnat de tineri. Cultura generală nu se 

asigură prin simpla memorare a conținutului manualelor școlare, nici prin răsfoirea fugară a 

ziarelor, și cu atât mai mult, prin lecturi reconfortante. 

În mediul rural, majoritatea elevilor nu aspiră sa devină oameni culți, mulțumindu-se să 

termine învătământul obligatoriu. Mulți dintre ei vin la școală pentru ca familiile lor să beneficieze 

de râvnita alocatie pentru copii. În astfel de școli, acțiunea de stimulare, îndrumare și control a 

lecturii elevilor reprezintă pentru profesori o mare provocare. Rolul cel mai important în a-i 

determina pe elevi să citească îi revine profesorului de limba si literatura română. Această acțiune 

trebuie să înceapă cu elevii nu numai în refractări la lectură, ci și în asimilarea cunoștințelor 

generale, situație în care rolul profesorului, indiferent de disciplina predată, este decisiv. 

  În acest context, acţiunea comunicativă se „înfăptuieşte în jocuri de vorbire‖ care decurg 

fără probleme dacă interlocutorii se înţeleg în exprimări şi pot accepta „sensul pragmatic al relaţiei 

interpersonale; sensul conţinutului propoziţional al exprimării lor‖; nu pun la îndoială validitatea 

informaţiilor şi opiniilor pe care şi le comunică; pot accepta pretenţia de validitate a regulilor pe 

care fiecare decide să le respecte în contextul respectiv
2
 . Dacă apar perturbări în exprimările şi 

propoziţiile elementare (care fac obiectul pragmaticii universale respectiv lingvisticii), se vor 

solicita lămuriri  în scopul clarificărilor. Dacă perturbările consensuale se referă la veridicitatea 

opiniilor, va fi nevoie de susţineri şi explicaţii, iar în cazul nerespectării normelor pe parcursul 

acţiunii comunicative, limpezirea situaţiei se va realiza prin justificări. Lămuririle, susţinerile, 

explicaţiile şi justificările se constituie în  răspunsuri la întrebări rezultate din insuficienţa 

informaţiilor. De aceea, la ele se poate răspunde numai în discursuri, în acest mod fiind întrerupte 

interacţiunile.  

                                                             
2 Habermas, J., Cunoaştere şi comunicare, prefaţă şi îngrijirea versiunii în limba română Andrei Marga, traducere din 

limba germană:Andrei Marga, Walter Roth, Iosif Wolf, Editura Politică, Bucureşti, 1983, pp.201-202. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

270 

 

„Întemeierea discursivă transformă lămuririle în interpretări, susţinerile în judecăţi, 

explicaţiile în explicaţii teoretice şi justificările în justificări teoretice‖ 
3
. 

În acest scop, trecem de la acţiunea comunicativă la discurs.Pe parcursul lecţiilor, deseori 

este necesar ca profesorul să realizeze această trecere, pentru ca prin intermediul lămuririlor, 

explicaţiilor şi justificărilor-alese în funcţie de dificultatea subiectului prezentat - să ajungă la un 

consens cu elevii săi, pentru a se produce înţelegerea comunicării didactice. Considerăm că 

lămuririle, explicaţiile şi justificările se pot constitui în t r e p t e  s a u  n i v e l u r i  a l e  

î n ţ e l e g e r i i  c o n c e p t e lo r  u t i l i z a t e  î n  c o mu n i c a r e a  d i d a c t i c ă .  Atunci când ne 

referim la aspecte cunoscute, cu grad redus de noutate, câteva lămuriri date de profesor duc rapid la 

înţelegerea acestora. În condiţiile în care  conceptele sunt mai puţin cunoscute, întrebările ridicate 

de elevi în scop clarificator, vor necesita explicaţii mai mult sau mai puţin detaliate, în timp ce 

pentru a favoriza înţelegerea noţiunilor  complet noi, vor fi necesare justificările.  

În concepţia lui Habermas, înţelegerea înseamnă deci realizarea unui consens real prin apel 

la mijloacele verbale ale discursului. Dacă se ignoră premisa că în orice discurs se poate presupune 

o situaţie de vorbire ideală spre a dobândi un criteriu suficient pentru distincţia adevăratului consens 

de cel fals, filosoful german susţine că vorbirea nu ar avea sens şi nu ar fi posibilă înţelegerea, pe 

care o defineşte ca fiind un concept normativ, confirmat printr-un consens adevărat.  

     Am încercat să prezentăm o altă abordare asupra discursului, ca instrument  generator al 

conceptului înţelegerii reale a comunicării didactice.  

O altă categorie de elevi de care școala trebuie să se ocupe cu prioritate o 

formează elevii care citesc prea mult și fără discernământ, neglijând pregătirea lecțiilor, 

frecventarea cursurilor. În condițiile actuale ale invaziei audiovizualului și internetului în viața 

noastră, acești elevi devin o raritate. 

Cei mai multi dintre elevi citesc puțină literatură și, de cele mai multe ori, nu literatură 

bună, ci cărți de duzină, cu coperte frumos colorate și cu titluri scrise cu litere aurii, nemaivorbind 

de conținutul, limbajul si erotismul excesiv prezent în pagini întregi. 

Lectura operelor literare, ca mijloc de instrucție și educație, are o importanță deosebită 

în pregătirea tinerilor la intrarea în viață, în alegerea profesiunii și a modelului de urmat. 

Rolul educatorului este de a urmări nu numai „cât‖ dar și „ce‖ și „cum‖ citesc elevii 

săi. Nu numărul mare de cărți citite contează, ci valoarea artistică și educativă a acestora. Un 

obiectiv important pentru fiecare clasă, dar mai ales pentru profesorul de limba și literatura română, 

este trezirea interesului elevilor pentru lectură. Odată format, gustul pentru lectură se poate 

transforma într-o adevărată pasiune, care se poate resimți toată viața. 

Îndrumarea lecturii elevilor este o acțiune dificilă și de durată. Misiunea de a se ocupa de 

lecturile elevilor o au toate cadrele didactice: învățătorii, profesorii diriginți, profesorii de toate 

specialitățile. Alături de ei bibliotecarul poate organiza acțiuni pentru promovarea cărții și 

stimularea interesului pentru lectură. Eficacitatea îndrumării lecturii depinde nu numai de o 

temeinică documentare pedagogică și o bogată cultură generală dar și de cunoașterea preferințelor 

elevilor, care variază în funcție de vârstă, temperament, mediu social și de rezidență. 

Misiunea școlii de a-i stimula pe elevi să citească este cu atât mai grea, cu cât în unele 

familii nu există modele. Dacă un copil a văzut că părinții, frații mai mari, rudele nu citesc, el de ce 

să citească? Dacă acasă la el nu există nicio carte, el de ce să cumpere cărți? Un deziderat al școlii 

este bibliotecă personală a elevului care ar fi ideal să se constituie chiar din clasele primare și să 

difere de cea a părinților. 

Și chiar atunci când părinții provin dintr-un mediu socio-economic aflat la pragul 

săraciei, când n-au citit niciodată o carte de la un capăt la celălalt, dacă există un minim de interes 

pentru formarea copiilor se pot obtine rezultate multumitoare. Și ce poate fi mai multumitor pentru 

un dascăl, decât atunci când vede în elevii săi adepți ai cititului, consumatori pasionați de lectură, 

care pot să înteleagă ceea ce citesc, să deosebească ceea ce e bun, util și educativ de ceea ce e rău și 

                                                             
3 Ibidem, p.203. 
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dăunator, să-și formuleze clar o opinie despre cartea citită. Lectura dezvoltă vocabularul elevilor, 

apelează la imaginația copiilor, mobilizează procesele intelectuale și duce la creșterea capacității de 

participare emoțională la propria acțiune de creație. 

Lectura duce la dezvoltarea proceselor intelectuale superioare celor de tip reproductiv, în 

mod deosebit a proceselor memorial-logice, a imaginației și a gândirii creatoare. 

Paul Cornea spunea în lucrarea sa  Introducere în teoria lecturii „… că nici computerul, 

nici televizorul nu vor duce la dispariția cărții, că lectura va continua să joace un rol cardinal în 

viața oamenilor, că accelerarea progresului tehnic va fi mereu însoțită de remedierea compensatoare 

a unui spatiu liber pentru închipuire, visare și căutare de sens… Cred, vreau să cred că vom 

continua să citim chiar dacă nu vor mai fi cărți. O vom face, la nevoie, pe ecrane portabile sau fixe, 

de buzunar ori de mari dimensiuni, dar vom continua s-o facem câtă vreme vom persevera să 

gândim și să producem bunuri simbolice.‖ 
4
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Abstract:Eponyms are common nouns derived from proper names, although very few people still make the 
connection between the proper and the corresponding common noun. (Terms derived from important 

historical events or from those belonging to classical ancient times, personalitiesř names, or heroes of the 

world literature). My paper represents an exciting and surprising short history of some usual words which 
have become international. We are going to approach the making of international eponyms from a semantic 

perspective, not a morphological one. It is about reinterpreting through  antonomasia,  metonimy or any 

other procedure of changing the significance of a proper noun into a common one.  
 

Keywords: Common nouns, Proper nouns, International words, Historical heroes, Literary characters, 

Italian epithet, ethnical adjectives, Italian geographical stereotypes 

 

 

 Preliminarii. Prezentul articol
1
 este dedicată substantivelor comune care provin din nume 

proprii, eponimele
2
, deşi astăzi poate puţini dintre noi mai fac legătura între termenul original  și cel 

actual, devenit internațional. Există două procedee pentru formarea eponimelor: primul este 

morfologic (termeni creați prin compunere, cu ajutorul afixelor: prefixe, sufixe, folosind 

posibilitățile morfologice ale limbii; de exemplu, sufixul Ŕesco, în limba italiană și Ŕesc, în limba 

română, sufixe productive în cele două limbi romanice, selectează antroponime din domeniul 

artistic și literar: dantesco, dantesc - Dante Alighieri, giottesco (Giotto), molieresco (Molière), 

goyesco (Goya), gargantuesco (Gargantua, celebru personaj al scriitorului francez, Rablais); cu 

personaje mai recente, mai uzual este Ŕiano (it.), -ian, rom.: pavarottiano, pavarotian (Pavarotti), 

baudiano (Pippo Baudo, celebru prezentator italian), băsescian (Băsescu), de exemplu, în limba 

română, făcând astfel legătura cu lumea politicii, cităm următoarele exemple: napoleonesco,it., 

napoleonian (rom.) sau cu lumea sportului: maradonesco (Maradona, celebrul fotbalist); trebuie 

remarcat, insă, că în limba română astfel de formațiuni lexicale sunt mai rare, cu un iz ironic mai 

pronuntat decât în limba italiană.  

Al doilea procedeu este de tip semantic și este cel la care vom face referire în articolul 

nostru. Este vorba despre reinterpretarea prin antonomasie, prin metonimie sau prin alt procedeu de 

schimbare a semnificației unui substantiv propriu în unul comun. Primul lingvist italian care s-a 

ocupat de aceasta problemă a fost Bruno Migliorini (1927)
3
, urmat apoi, în timp, de alti cercetători 

renumiți, ale căror studii le vom folosi în selectarea celor mai uzuale şi mai interesante cuvinte, 

devenite internaționale, folosind în mare masură bibliografia indicată de Gian Luigi Beccaria
4
 și 

Pietro Trifone
5
. In ultima parte ne vom ocupa de o serie de etnonime italiene, cele mai 

                                                             
1Tema în discuție a făcut deja obiectul unei alte lucrări, De la nume proprii la nume comune, apărută în Tradiţie şi 

modernitate în Iaşul literaturii şi lingvisticii româneşti, Casa Editorială Demiurg, 2008, Iaşi, pp 200-208 
2În limba italiană se numesc deonomastici (o deonimici), lexeme formate de la substantive  proprii. Pot avea baze 

diferite de proveniență: deantroponimici , it., dacă baza este un nume propriu de persoană, etnici , dacă este vorba de un 

toponim, ecònimi, dacă este un produs comercial nomi commerciali (treccani.it.Enciclopedia). 
3 Bruno, Migliorini, Dal nome proprio al nome comune. Studi semantici sul mutamento dei nomi propri di persona in 

nomi comuni neglřidiomi romanzi, Génève, Olschki, 1927 
4 Gian Luigi Beccaria, Tra le pieghe delle parole, Torino, Einaudi, 2007 
5 Pietro, Trifone, Storia linguistica dellřItalia disunita, Bologna, Il Mulino, 2010 

http://www.treccani.it/enciclopedia/etnici_(Enciclopedia_dell'Italiano)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/nomi-commerciali_(Enciclopedia_dell'Italiano)/
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reprezentative epitete etnice, adjective, cu conotații negative, chiar ingiurioase, prezente doar în 

spațiul italian, devenite adevărate stereotipuri geografice.  

 

Termeni internaționali. Ne propunem sa explicăm mai întâi etimologia unor denumiri 

gastronomice în limba italiană,
6
 provenienţa unor substantive comune foarte uzuale din nume 

proprii, care deseori denumeau personalităţi importante, astăzi uitate. În spatele cuvintelor se află 

întotdeauna istoria cu toate evenimentele trecutului, memoria faptelor mai mult sau mai puţin 

deosebite, obiceiuri şi moravuri astăzi poate trecute în uitare. 

Nu există cercetări lingvistice sistematice şi riguroase asupra etimologiei denumirilor 

gastronomice. Uneori au fost explicate pornind de la vechi anecdote sau prin inventarea existenţei 

vreunei personalităţi care ar fi dat numele său produsului rspectiv.   

Un prim exemplu în acest sens este etimologia fantastică propusă pentru ravioli, piroşti, 

paste umplute cu spanac, de exemplu, (se resupune că ar fi existat un  anume Ravioli) sau pentru 

agnolotti, paste făinoase umplute (prin analogie, s-a făcut legătura cu Agnus, un săculeţ de pânză ce 

conţinea o amuletă şi se purta la gât sau se atârna alături de rozariu, în semn de credinţă şi pentru 

protecţie
7
. Un alt exemplu interesant este denumirea lichiorului ratafià

8
, astăzi mai puţin cunoscut, 

consumat în regiunea italiană nordică Piemonte, la începutul secolului al douăzecilea. Se obţinea 

prin fermentarea fructelor, cireşe şi caise. Unii au crezut că provine din insulele Antile, din trestia 

de zahăr, dar se pare că provenienţa era practic, italiană. Beccaria arată, în schimb, aspectul latinesc 

al termenului, sic res rata fiat, adică ―lucrul să fie hotărât, fixat‖, verbul reor înseamnă ―a 

considera‖, ―a judeca‖; probabil, exista obiceiul de a bea lichiorul cu prilejul încheierii unui acord.
9
  

Printre substantivele comune din domeniul gastronomiei care ―şi-au pierdut majuscula‖ 

menționăm în continuare câteva exemple foarte populare: numele savarinei, celebra prăjitură, 

provine de la fraţii parizieni, Julien, care, în cinstea memoriei gastronomului francez A.Brillat-

Savarin dau această denumire produsului de cofetărie inventat de ei. Iată şi câteva vinuri şi băuturi 

celebre: Beaujolais, Bordeaux, de la omonimele regiuni franceze, Bourbon, de la localitatea 

americană de origine, Bourbon Country, în Kentucky, Champagne, Chianti, Cirò, de la numele 

localităţii din regiunea Calabria, cognac, curaçao, de la o insulă din Antile etc. Margherita, 

renumita pizza italiană, ―alla Margherita‖, a devenit substantiv comun. Un bucătar renumit, Peppino 

Brandi, napoletan, a dorit să aducă un omagiu culinar Margheritei de Savoia, când aceasta vizita 

oraşul Napoli şi i-a creat prin folosirea celor trei culori ale coroanei, alb, roşu şi verde, adică, 

brânza, roşiile şi busuiocul, o pizza specială. 

Trecerea de la substantivul comun la cel propriu este deseori rezultatul unor întâmplări 

deosebite și ciudate. De exemplu, cuvântul sandwich, etimologizat în sanguis, de la sangue, sânge, 

cu referire concretă la bucata de carne prinsă între două bucăţi de pâine, îşi trage originea de la  

numele omului politic J.Montagu conte de Sandwich, decedat în anul 1792, pasionat de jocul de 

cărţi, care, nedorind să întrerupă jocul timp de 24 de ore, se hrănea cu tartine, ţinând într-o mână 

mâncarea şi în cealaltă cărţile de joc.
10

  

Tot de la nume proprii au apărut şi denumirile unor fructe; iată, de exemplu, clementina, un 

amestec de mandarină şi portocală, de la numele abatelui francez, Clément; pera William 

denumește un tip de pară special, distinct  în cadrul unui grup. William este un substantiv propriu, 

folosit cu funcție adjectivală: Marele Dicționar Italian uzual
11

 il înregistrează cu inițiala majusculă, 

                                                             
6 Cercetarea noastră are în prim plan viziunea lingviștilor italieni 
7 În limba română există, ca termen religios,cuvântul agneț, o părticică din proscomidie, păine, de pe sfântul Disc, în 

altar, termen ce provne din lat. agnus, miel, Mielul lui Dumnezeu, trupul lui Iisus, procedeu efectuat în timpul 

Liturghiei ortodoxe.  
8 G.L. Beccaria, op.cit. Torino, Einaudi, 2007, p.53 
9 O. Lurati, Modi di dire. Nuovi percorsi interpretativi, Lugano, 1998, p.167 
10 G.L. Beccaria, op.cit. p.86 
11 Grande dizionario italiano dell'uso , diretto da Tullio De Mauro, Torino, UTET, 1998-2000 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

274 

 

indicându-i originea în secolul al XIX-lea
12

 : ―varietate de pară cu coajă galbenă și netedă, miez alb, 

moale și ușor acidulat‖. Totuși, Dicționarul limbii italiene 2004
13

  nu conține acest cuvânt.  

 La fel multe nume de flori provin de la botanişti-călători, descoperitori de plante noi; 

begonia, de exemplu, se numeşte astfel din secolul al optsprezecelea, de când grădinarul Regelui 

Soare, Charles Plumier, a vrut să-i aducă un omagiu lui Michel Bégon, administrator din San 

Domingo. Acelaşi botanist a creat şi numele magnoliei, în onoarea medicului francez, Pierre 

Magnol. Camelia, se pare că a fost adusă din Japonia în Europa, în 1731 de iezuitul Kamel.
14

 

 De cele mai multe ori, cuvintele se nasc din întâmplare, uneori într-un loc neînsemnat, 

izolat, ca apoi să dobândească faimă şi răspândire internaţională. Un astfel de cuvânt planetar este 

OK, lřokey. Apare în secolul al nouăsprezecelea, de la denumirea Democratic O.K Club. Prima 

şedinţă a clubului are loc în martie 1840. OK sunt iniţialele satului Old Kinderhook, locul de naştere 

al candidatului la alegerile prezidenţiale, Martin van Buren, al optulea preşedinte al Statelor Unite.
15

 

Un alt exemplu renumit ce stă mărturie afirmaţiei de mai sus, multe cuvinte apar din pură 

întâmplare, este numele premiului acordat de Academia americană de Artă cinematografică, 

cunoscutul şi foarte râvnitul Oscar. S-a născut pornind de la o simplă replică, de la un echivoc. Se 

pare, că secretarul Academiei sau, după alte păreri, bibliotecara, ar fi exclamat :‖Uite-l pe Oscar!‖, 

văzându-l pe cel ce aducea statueta, deorece mica statuetă semăna perfect cu unchiul Oscar. Un 

ziarist, auzind replica glumeaţă, a botezat pentru totdeauna statueta ―Oscar‖ şi astfel a rămas în 

istoria cinematografică. 

Alteori, însă, explicaţia cea mai simplă şi cea mai sugestivă, care nu se bazează pe mărturii 

scrise, se dovedeşte de cele mai multe ori complet greşită. Este cazul termnului gazzetta care, s-ar 

putea crede, îşi are originea în gazza (coţofană, pasăre cu un ciripit neplăcut), de unde, prin 

extensie, ziar de scandal, gazetă, jurnal care ―sporovăieşte‖ necontenit. În realitate, este vorba de o 

monedă de doi bani, realizată la Veneţia in secolul al şaisprezecelea. Gaspare Gozzi scrie cu referire 

la ―Gazzetta veneta‖: ―quando venne inventata e pubblicata in Venezia la prima volta, 1600, 

pagavasi una gazzetta, e acquistò il nome della moneta che davasi per pagamento‖. De asemenea, în 

dialect venezian există expresia ―a sián a le gazete‖, ―siamo al verde‖, în româna, ―a nu avea un 

sfanţ‖.
16

 

Alte expresii, mai ales dintre cele legate de personalităţi şi evenimente istorice, s-au 

cristalizat, s-au stabilizat definitiv în limbă. Asfel andare a Canossa, ―a se umili, a recunoşte 

greşeala, a se supune‖, în limba italiană, trimite la un episod istoric cunoscut: împăratul Henric al 

IV-lea la Canossa, lângă Reggio Emilia, în anul 1077, şi-a recunoscut greşelile în faţa papei 

Gregorio al VII-lea.  

Tot istoria a determinat şi apariţia termenului croissant, corn în formă de semilună, il Kipfel, 

care ne conduce în trecut la una din cele mai mari ciocniri armate dinte Orient şi Occident, asediul 

şi bătălia turcilor în faţa Vienei, 25 de corturi ale armatei lui Kara Mustafà, cu sediile improvizate 

pentru 1500 de concubine şi 700 de eunuci. Este anul 1683, marele Vizir este înfrânt, iar la Belgrad 

i se aduce prin intermediul solului sultanului, o sfoară de mătase cu care cei care cădeau în 

disgraţiae, trebuiau să se se ucidă prin strangulare. Acest extraordinar eveniment este relatat de 

Claudio Magris în cartea Danubio
17

. Termenul croissant, de origine franceză, cu sensul leteral de 

―crescător, lună în creştere‖, primele dulciuri cu această formă au fost pregătite la Viena, după 

încheierea asediului oraşului, în amintirea semilunii turceşti înfrânte.
18

  

                                                             
12 da R. William, numele unui producător,  legumicultor englez: ‖varietà di pera con buccia gialla e liscia, polpa bianca, 

morbida e leggermente acidula‖ (it.) 
13 Dizionario della lingua italiana, Milano, Rizzoli, 2004 
14 G.L.Beccaria, idem., p.90 
15 G.L. Beccaria, ibidem., p.54 
16 G.L.Beccaria, op.cit, p.55 
17 idem, p.57 
18 Și în limba română folosim actualmente termenul preluat din limba franceză, un croissant, croissante, substantiv la 

genul neutru 
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Cuvintele poartă semnele trecutului, orice semn lingvistic conţine, prin natura sa, o valoare 

actuală şi  una fosilizată, de unde importanţa sa culturală. Acest fapt este demonstrat de o mulţime 

de nume proprii care au supraviţuit în limbajul curent ca substantive comune. Vom prezenta în 

continuare câteva dintre cele mai reprezentative exemple, adăugându-le celor descrise mai sus. 

Foarte numeroase sunt exemplele aparţinând antichităţii clasice, dintre care cităm, în limba 

italiană cu explicația în română: essere un apollo (se spune cu referire la frumuseţea fizică 

masculină), un adone (Adonis), una megera (de la numele uneia dintre cele trei Furii, cu 

semnificaţia de femeie rea), un narciso, un marcantonio (de la personajul istoric roman, Marco 

Antonio, reprezentat ca un bărbat înalt şi gras), un mecenate (cunoscutul funcţionar al împăratului 

Augustus; primul care a folosit acest nume propriu ca nume comun a fost scriitorul trecentist, 

G.Boccaccio), un amfitrione, un creso (de la Cresus, regele Lidiei, renumit pentru bogăţiile sale), un 

cerbero, Cerber, monstruos gardian al Hadesului, un dedalo, de la celebrul constructor al 

labirintului din Creta, atlante (atlas, în limba română), o culegere de hărţi, de la numele mitologic al 

lui Atlas, titanul condamnat de Zeus să ţină în spate lumea întreagă, globul terestru, mausoleo 

(mausoleu, rom.) vine de la Mausolus, regele Cariei, satrapul persian, pentru care soţia, Artemisa, a 

construit un mare monument funerar şi exemplele nu se opresc aici.  

Multe sunt și adjectivele ce trimit la personaje mitologice renumite, precum: afrodisiac, 

dionisiac, draconic, oedipian, herculean, laconic etc.   

Trecerea de la un substantiv propriu la unul comun a fost deseori promovat de opere literare 

prestigioase. Galeotto, cu sensul de samsar, mijlocitor, intermediar, cel ce favorizează relaţiile 

amoroase între două persoane, intră în limba italiană de pe vremea lui Dante Alighieri; provine de la 

Galehaut, personaj al multor romane ale ciclului breton, care intermediază iubirea dintre Lancelot e 

Geneviève.  

Populare devin în secolul al optsprezecelea Călătoriile lui Guliver (1727), operă a 

scriitorului J.Swift, o călătorie printre locuitorii Liliputului, oameni foarte mici de statură, o insulă 

imaginară, de unde adjectivul ―liliputan‖, ―liliput‖, termen internaţional, arhicunoscut. 

Foarte productive sunt denumirile geografice, nume de oraşe şi locuri renumite; astfel, 

dollaro, dolar, care este un împrumut din limba germană, taler, abreviere de la Joachimstaler (de la 

Jochimstal, Valea lui Joachim), vale în Boemia, unde în secolul al şaisprezecelea exista o monetărie 

cu bani de argint, de ―taleri‖ (în germana veche, däler de unde, dolar)
19

.  

Jersey, un fel de ţesătură scămoşată şi foarte moale, provine de la numele insulei Jersey, în 

canalul Mânecii; apoi, popeline, de la englezescul poplin, celebra pânză, provine de la Poperinghe, 

oraş flamand, unde se fabricau cearceafuri din acest material foarte plăcut la pipăit, încă din Evul 

mediu. Renumiţii jeans au parvenit din America, însă termenul îşi are originea în denumirea 

oraşului italian, Genova, deoarece jeans era pronunţia englezească, după ureche, a denumirii 

orașului,Genova, în limba franceză, Gêne; numele a fost atribuit unei ţesături groase de bumbac 

importată din capitala Liguriei, Genova. De la oraşul Berlin provine berlina, substantiv ce indica la 

început o trăsură, apoi, o maşină acoperită, închisă, iar în 1670, la Berlin, italianul din regiunea 

Piemonte, Filippo de Chiese, a proiectat şi construit celebra berlină, trăsură de gală. Landò, tot un 

fel de trăsură de lux, folosită în secolul al nouăsprezecelea şi la începutul secolului al douăzecilea, 

provine din francezul landau, de la oraşul bavarez, Landau, unde se fabricau acest tip de trăsuri, 

numite Landauer.
20

  

Mult mai numeroase şi productive sunt substantivele proprii ce denumesc persoane; printre 

cuvintele internaţionale cele mai cunoscute amintim, folosind traducerea românescă:  jansenism, 

apărut în secolul al şaptsprezecelea, de la Jansenius, nume latinizat al lui Corneille de Jansen, 

episcop de Ypres; apoi, sadism, sadic, de la marchizul de Sade; siluetă, de la Etienne de Silhouette, 

controlor de finanțe în 1759, constrâns sa-şi dea demisia însă după doar câteva luni. A la silhouette 

înseamnă apariţie fugară, pentru scurt timp undeva şi de aici, în limbajul artistic profilul ―à la 

                                                             
19 G.Graffi, S.Scalise, Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica, Bologna, 2002., p.254 
20 G.L.Beccaria, op.cit., p.84 
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silhouette‖ înseamnă un portret de abia schiţat; spre începutul secolului al nouăsprezecelea capătă 

smnificaţia de ―profil de femeie suplă‖, de aici, expresia în limba română, a avea siluetă, a fi suplu. 

Ghilotină își are originea din numele propriu Guillotin, deputat şi medic care în anul 1789 a propus 

adoptarea teribilukui obiect pentru uciderea condamnaţilor la moarte. Derby provine de la hipism şi 

nu de la fotbal, însemna la început un galop cu mânji de trei ani iar denumirea cursei provine de la 

Edward Stanley, conte de Derby, care în 1780 a oferit un premiu pentru o cursă de cai.  

Termenul bursă provine de la numele propriu van der Beursen, nobilă familie flamandă care 

avea pe blazon trei pungi (cu bani). Tot de la această familie provine şi denumirea pieţei oraşului 

unde se reuneau negustorii pentru afaceri. Astfel, aceştia denumiră ―borsa‖(it.)  (pungă, rom.) şi 

pieţele altor oraşe, precum Anvers, Toulouse, unde se întâlneau la târguri.  

Din Londra provine liberty (1900), denumirea unui magazin londonez ce comercializa 

ţesături şi produse de artizanat de origine orientală, de la renumitul său fondator, sir Arthur Lasenby 

Liberty. Din Rusia, stahanovism (1936), un sistem destinat să mărească productivitatea prin 

folosirea la maxim a forţelor de muncă omeneşti, de la numele unui miner, A.G. Stahanov, care în 

1935 reuşise să obţină rezultate excepţionale prin cantitatea de cărbune extras. Astăzi termenul se 

folosește de cele mai multe ori, de exemplu, în limba română, fără a se mai face legătura cu 

personajul rus care l-a generat. 

La fel de interesantă este povestea cuvântului paparazzo, fotograf, cu răspândire 

internaţională, care apare în filmul La dolce vita, (1959) regizat de Federico Fellini, cuvânt pe care 

Fellini îl împrumutase din romanul lui George Gissing, Sulla riva dello Ionio, în care apare un 

hotelier din Catanzaro, Coriolano Paparazzo, prin asemănare cu cuvântul vongola, care în dialectul 

din regiunea italiană Abruzzi, are o formă asemănătoare cu numele propriu menţionat. Vongola este 

o specie de moluscă comestibilă, scoică, iar gestul făcut pentru închiderea şi deschiderea valvelor 

este asemănător cu cel al unui fotograf în acţiune. 

Lumea multiformă a spectacolului a fost foarte productivă, generând o mulţime de 

substantive şi adjective pornind de la numele proprii lea unor personaje renumite, cunoscute, 

precum: un arpagone(it.), Harpagon, în limba română, un zgârcit), un dongiovanni (don Juan), un 

casanova, un rambo, un arlecchino.  

De la substantivul propriu Pantalone, mască a Commediei dell‘Arte, au intrat în limbajul 

comun pantalonii; la fel, geacă, giacca, în italiană, de la termenul din franceza veche, jaque, şi 

derivatul jaquette este o haină purtată de ţăranul Giacomo (Iacob).
21

 În nordul Italiei, în oraşul 

Cremona, scaramela înseamnă o persoană foarte slabă; cuvântul provine de la numele unui personaj 

al unor cântece populare vechi, Scaramella. Substantivul comun desemnează astăzi în limba italiană 

o bucată de carne slabă, extrasă de lângă coastele unui animal comestibil. 

Au rămas în memoria colectivă cei care au introdus pe mapamond moda utilizării unui 

obiect sau a unui produs: astfel, nicotina, din francezul nicotine, 1818, provenit din nicotiane, 1564 

(lat.bot. herba nicotiana, tabacco, tutun), provine de la numele ambasadarolui francez la Lisabona, 

Jean Nicot, care a adus tutunul Caterinei de Medici în anul 1560.
22

 

Uneori este vorba despre îmbrăcăminte, purtată de vreo personalitate importantă a unei 

epoci istorice şi apoi transformată în modă; este cazul termenului raglan, (fr. raglan), care ne 

trimite la numele lordului Raglan (F.J.M.Somerset Raglan), comandant al armatei englezeşti în 

Crimeea, care, pentru a-şi ascunde mutilarea unui braţ, purta un fel de mâneci largi, ―raglan‖, şi un 

pardesiu.  

Au intrat în limbajul curent şi multe nume celebre ale unor renumiţi oameni de ştiinţă sau 

inventatori; este cazul profesorului francez, Louis Braille (1809-1852), creatorul alfabetului cu 

acelaşi nume pentru nevăzători; daltonism, de la chimistul englez J. Dalton care în anul 1798 a 

descris pentru prima oară fenomenul, imposibilitatea de a distinge culoarea roşie; apoi galvanism, 

                                                             
21 În limba română, în sudul tării, se folosește frecvent termenul  jachetă, pentru a denumi un pulover mai gros pus pe 

deasupra unei bluze, rochii. 
22 Gian Luigi Beccaria, ibidem 
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galvanometru, de la Galvani, fizicianul care a descoperit electricitatea animală; morse, de la numele 

americanului Samuel F.B. Morse, care a inventat respectivul sistem telegrafic; amper, de la numele 

fizicianului francez, Ampère; decibel, de la numele fiziologului scoţian, Alexander Graham Bell, 

volt, de la fizicianul italian, Alessandro Volta, watt, de la inventatorul şi omul de ştiinţă scoţian 

James Watt.  

De la numele unor constructori şi arhitecţi provin: mansardă, cuvânt francez atestat la 

sfârşitul secolului al şaptesprezecelea, de la numele arhitectului francez, François Mansart; pullman, 

abreviere de la pullman-car, de la numele inginerului George Mortimer Pullman din Chicago, care a 

inventat şi  (sleeping - car, vagonul de dormit), apoi strass, un cristal ce conţine plumb, ce pare că 

imită diamantul, inventat de austriacul J.Strasser în secolul al XVIII-lea. Frisbee, mai înainte de a 

deveni un joc (astăzi şi pentru antrenamentul câinilor) internaţional, s-a născut în secolul al XIX-

lea, în Connecticut, provenind de la o patiserie, La Frisbee, unde studenţi ai Universităţii din Yale 

mergeau să mănânce pizza şi dulciuri ce erau servite în farfurii rotunde de aluminiu, iar aceştia, în 

glumă, le aruncau apoi goale, unul altuia.
23

 Alte substantive comune provin de la numele unor 

căpitani inumani, cruzi, precum James Boycott, care era administratorul pământurilor unui bogat 

lord englez şi pentru că se comporta foarte urât cu ţăranii, aceştia l-au ―boicotat‖, l-au părăsit. De la 

un alt personaj negativ provine verbul a linşa, linciare în limba italiană, to linch în engleză, cu 

sensul de  ―a pune în aplicare legea lui Linch‖, adică a da pedepse foarte dure, capitale uneori, după 

o prea sumară judecată, de la numele unui alt căpitan, William Lynch (1742-1820) din Virginia, 

care îţi crease un tribunal judiciar pe care îl şi prezida. Din limba germană provine denumirea bolii 

Alzheimer, de la numele propriu Alois Alzheimer, neurolog german, care pentru prima oară în anul 

1907 a descris simptomele și aspectele neuropatologice ale malatiei. Ghetele Adidas datorează 

denumirea lui  da Adi D Unele substantive proprii, folosite deseori prin extensie, cu valoare de 

substantive comune, sunt de fapt, denumiri ale unor mărci comerciale: mozzarella Galbani, valiza 

Roncato, rucsacul Invicta, mașina de spălat Zoppas), rimmel (de la denumirea unei firme englezești 

de cosmetice), martini (de la numele comercial al unui vermut, apoi, prin extensie, cocktail pe bază 

de vermut sec alb și gin)
24

. Eponim este denumit și un substantiv care indică un personaj faimos, un 

erou, o divinitate care transmite oferă numele unui oraș, unei familii, unei perioade istorice, unei 

mișcări politice, unei religii, maniheismul, de exemplu
25

, unități de măsură, școli artistice etc
26

; 

astfel, câteva exemple interesante ar fi: șovinism
27

, scaunele Ludovic al XIV-lea, o poveste 

kafkiană, o atitudine maniheistă
28

, un apetit pantagruelic
29

.  
In Italia un exemplu ilustru de erou eponim divinizat,  al cărui nume provine de la cel al orașului, 

este Romulus, fondatorul Romei.  Legenda celebrului Enea explică denumirea unor orașe italiene, dintre care 

amintim localitatea Gaeta, in regiunea Campania, era numele doicii lui Enea.  

 

Termeni și expresii idiomatice existente în spațiul italian  

Conform unor tradiții populare, în regiunea italiană Le Marche, ploaia din data de 22 iulie, 

sărbătoarea catolică a Sfintei Maria Magdalena, purta numele de lacrime della Maddalena
30

, 

lacrimile Magdalenei, iar în alte regiuni italiene din centrul peninsulei, ploaia din 26 iulie era 

                                                             
23 cfr.A.Escoffier, Il libro dei menú 1912, (a cura di) M.Alberini, Milano, 1983, pp.64-65. 
24 http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande- risposte/alcune-particolarit-

sulluso-nomi-propri 
25 dal nome di Mani profeta iranico del II secolo dopo Cristo, fondatore del Manicheismo, riferito ad un'ideologia che 

separi nettamente bene e male 
26 http://www.sapere.it/sapere/dizionari/dizionari/Italiano/E/EP/eponimo.html?q_search=eponimo 
27 dal nome di Nicolas Chauvin, leggendario soldato di Napoleone, esaltato ed entusiasta oltre ogni limite, 

sfrenatamente militarista e patriottico. 
28 dal nome di Mani profeta iranico del II secolo dopo Cristo, fondatore del Manicheismo, riferito ad un'ideologia che 
separi nettamente bene e male 
29 da Pantagruel, gigante dall'insaziabile appetito, personaggio nato dalla penna di Rabelais nel XV secolo, le cui 

avventure sono narrate nell'articolato romanzo "Gargantua e Pantagruel". 
30https://mauroleonardi.it/.../22-luglio-le-lacrime-della-maddal... 
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denumită ploaia Sfintei Ana, sfânta patroană a secerătorilor, care, în jurul acelei date, cereau sfintei 

puțină răcoare pentru a scăpa de arșiță. În Sardinia, când bate tare vântul în jur de 25 noiembrie și 

marea este agitată, se vorbește despre  venti di santa Caterina (furtuna Sfintei Ecaterina), deoarece 

legenda spune ca marinarii nu au vrut s-o primeasca pe navele lor, când încerca să fugă din Egipt și 

astfel sfânta îi ceartă, cerându-le să fie mai buni.  

Vom face referire în continuare la cele mai cunoscute epitete etnice, adevărate ―blazoane 

populare‖
31

 reprezentative pentru etnicii unor regiuni italiene și care întruchipează trăsături de cele 

mai multe ori negative, devenite adevărate stereotipuri geografice. Se pare că întotdeauna un individ 

care provine dintr-o altă regiune este perceput ca un dușman, un străin fiind mereu privit cu 

suspiciune, marcat de trăsături negative: așadar, în dialect calabrez, catanise, de la sicilianul 

catanisi, are semnificația de persoană șmecheră, falsă, eponim creat de la numele orașului sicilian, 

Catania; în Toscana, lombardo, etnic al regiunii nordice Lombardia, înseamnă grosolan; la Roma, în 

schimb, are semnificația de hoț: eponimul bulgaro (cetățean al Bulgariei), își datorează conotația 

negativă încă din secolul al X-lea, de la crearea sectei eretice bogomilism, de către preotul Bogomil, 

considerat pacatos împotriva naturii; în diferite dialecte italiene are semnificația de ticălos, sodomit, 

nerușinat. În aceeași categorie a eponimelor etnice negative se înscriu și următoarele adjective: 

turco, giudeo, francese, polacco, corso, greco, catalano, tedesco, inglese, dřEgitto, di Russia etc.  

Etnici precum giudeo (iudeu), ebreo (evreu), arabo (arab), marocchino (marocan), zingaro 

(țigan) au fost foarte des folosiți pentru a denumi în limbi și dialecte europene, animale periculoase 

sau ierburi otrăvitoare, poate și pentru a demonstra intoleranța față de manifestări religioase 

necunoscute, diferite,
32

 pe lângă caracteristici negative: vagabond, nemâncat, hoț, nerușinat, 

neobrăzat. În dialect lombard, există și termenul baluba, de la Baluba, populație care trăiește în 

Zair, cu aceeași semnificație de ignorant, grosolan, demontrând o dată în plus, sentimentul de 

superioritate pe care îl încearcă unele populații față de altele, considerate inferioare. 

Este binecunoscută aversiunea nejustificată nici măcar istoric
33

, a italienilor din nordul 

Italiei față de meridionali (termen negativ), locuitorii Italiei de la regiunea Lazio (Roma) înspre 

varful cizmei peninsulei și chiar italienii rezidenți în insulele Italiei. Condiții geografice diferite, 

lipsa locurilor de muncă, lipsa industriei in sudul Italiei, migrarea masiva a italienilor din sud spre 

nord, în anii ‗50 ai secolului trecut, spre o viată mai indestulătoare,  accentuată actualmente si de 

fenomenul migraționist arab și african, a condus și a prins rădăcini adânci în mentalul colectiv, la 

crearea unor epitete etnice negative, ingiurioase, triste, cu referire la italienii din sudul Italiei. 

Amintim termenul napoli, care în anumite cercuri și medii din nordul Italiei, dar chiar și printre 

meridionalii imigrați de generații din sud în nord, denumește ironic cetățeanul napoletan și nu 

numai
34

. Renumiți scriitori italieni, piemontezi, precum Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Giovanni 

Testoni folosesc termenul la plural i napoli, cu referire la italienii din sud. Termenul napoli, mai 

precis adjectivul napoletano, a dat naștere la  napoletaneria
35

, stereotip etnic, care ar desemna una 

din trăsăturile caracteristice ale napoletanului, anume aceea de a vorbi prea mult. Alături de napoli 

se află și africa, a fi un napoli sau un africa sunt expresii ironice, disprețuitoare, atribuite italienilor 

din sud sau imigranților africani, considerați inferiori din toate punctele de vedere. Printre 

stereotipurile geografice se află și milaneseria (de la etnicul milanese, milanez, locuitor din 

Milano), cu conotație negativă: meschin, îngâmfat, materialist, egoist, creat poate pentru a 

demonstra un sentiment de invidie față de succesul economic al unui oras italian, cum este  Milano, 

mare centru industrial. Fare il venezia, preluat din limbajul sportiv, a juca fotbal într-un mod egoist, 

individualist, fără spirit de echipă, dorind aplauze personale. Aceste stereotipuri geografie italiene 

                                                             
31 Gian Luigi Beccaria, op.cit., p.133 
32 Gian Luigi Beccaria, I nomi del mondo. Santi, demoni, folletti e le parole perdute, Torino, Einaudi, 1995, pp. 32-35 
33 Cfr. Pino, Aprile, Terroni. Tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del sud diventassero meridionali, Milano, 

PIEMME, 2010 
34 Pietro, Trifone, Storia linguistica dellřItalia disunita, Bologna, Il Mulino, 2010, p35 
35 fare il napoletano, a vorbi mult  
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au devenit europene, sunt tot mai mult împărtășite de un public tânăr, necunoscător al realităților 

italiene.  

Si în limba română există stereotipuri geografice negative: astfel, un moldovean, locuitor al 

regiunii din nord estul României este considerat sărac, oricum, mai sărac prin definiție decât un 

bucureștean sau un ardelean, un leneș, un înapoiat. Aceste caracteristici negative, adevărate 

prejudecăți etnice sunt mult alimentate și adânc sădite în mințile românilor de pretudindeni de către 

manipularea operată de massmedia. Poate faptul că această zonă a României este mai izolată din 

motive geografice, prin lipsa infrastructurii, migrarea moldovenilor spre zone mai bogate, în 

special, spre capitală, șomajul elevat au dus la conotații negative față de populația Moldovei, astfel 

încât prezintă similitudini cu situația Italiei meridionale. 

Subiectul pe care l-am tratat succint în acest articol este foarte amplu, incitant, interesant atât 

din punct de vedere lingvistic, cât și sociologic si psihologic și rămâne deschis ulterioarelor analize 

și considerații.  
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‘SPEAKING’  REFLECTED IN ROMANIAN, SPANISH AND ITALIAN PROVERBS, 

EXPRESSIONS AND PHRASES 
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 Senior Lecturer, PhD, University of Craiova, Department of Applied Modern 
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Abstract:The paper puts forth a series of  Romanian, Spanish, and Italian sayings, idioms and collocations, 
meant to capture the value of Řtalkingř, its countless shades of meaning and the reverberations it has 

throughout our discourse. The trilingual approach is meant to enhance the existing common denominator. 

An array of sayings is intertwined with a particular number of phraseological units in an attempt at 

accentuating folk wisdom alongside lexis richness.  
  

Keywords: phraseology, trilingual approach, lexis richness, folk wisdom 

   

 

 1. "Vorbirea", dintr-un unghi paremiologic 

 Povestea vorbii
1
 a lui Anton Pann pare să surprindă chintesența unui meșteșug al firii 

omenești, al ființării într-un spațiu tutelat de experiențe ancestrale. Vorbirea este învestită cu 

valențe axiomatice, jalonând, astfel, conștiințe și comportamente. Paremiile cristalizează 

înțelepciunea populară, subliniind o abordare lexicală sintetică.  

 

Nr. 

crt. 

POVESTEA VORBII 

1. Cu o lingură de miere mai multe muşte prinzi decât cu o bute de oţet. 

2. Nu te amesteca ca mărarul în toate bucatele. 

3. Gura aduce ura. 

4. Sau taci, sau zi ceva mai bun decât tăcerea! 

5. Dacă vrei să trăieşti liniştit, să nu vezi, să n-auzi, să taci. 

6. Vorba-şi are şi ea vremea ei,/Iar nu să o trânteşti când vrei. 

7. Unde este vorbă multă, /Acolo e treabă scurtă (puţină). 

8. Cine are limbuţia, /E mai rea decât beţia.   

9. Vorbele cele ferite/ În piaţ ş-în moară-s vorbite.  

10. Din vorbă în  vorbă, vorbă se deschide.    

11. De multe ori, limba taie mai mult decât sabia. 

12. Din vorbă în vorbă, iese adevărul.   

13. Din vorbă se face fapta şi din faptă vorba. 

14. Cuvântul e ca vântul, nu se ajunge nici cu armăsarul, nici cu ogarul.   

15. Gardul are ochi şi zidul urechi. 

16. Limba îndulceşte, limba amăreşte. /Vorba dulce mult aduce. 

                                                             
1 Anton Pann, Povestea vorbii, pg. XXIII: "Reținem, de asemenea, suculența limbajului, alternanța dintre expresia 

sintetică și desfășurarea calmă a povestirii populare, diversitatea speciilor întrunite, scrierea lui Anton Pann fiind în 

esență un florilegiu de bun gust și de înțelepciune nedesmințită. Povestea vorbii a fost considerată o culegere de 

proverbe. Poate. Dar această bijuterie a literaturii noastre nu este numai atât. Substanța ei este dominant folclorică, 

proverbele, deși ocupând un loc important, fiind doar unul dintre multele elemente constitutive utilizate. Meritul 

scriitorului nu trebuie căutat în invenții, ci în puterea sa de selecție și ordonare."  
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2. «Boca, hablar, lengua, palabra». Perspectiva bilingvă a unor expresii
2
 și locuțiuni uzuale 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPANIOLĂ ROMÂNĂ 

boca de verdades 1. (fig.) (persoană) care spune verde în faţă, 

care vorbeşte direct/ pe şleau; 2. (fig.) mare 

mincinos 

 

 

calentársele a alguien la boca 

1. (fig. ) a trăncăni, a vorbi mult, a-şi da 

drumul la gură, a nu-i mai tăcea gura; 2. 

(fig.) a se înfuria, a face spume la gură, a 

face pe cineva cu ou şi cu oţet/ cum îi vine la 

gură 

callar/ cerrar/ coserse la boca (fig., 

fam.) 

a-şi ţine gura; a tăcea chitic/ mâlc; a nu 

scoate o vorbă/ un cuvânt; a-şi pune botniţă 

la gură 

(estar) colgado/ colgarse de la 

boca de alguien (fig., fam.) 

a-i sorbi cuvintele cuiva, a fi numai urechi 

despegar/ desplegar la boca  a vorbi, a-şi dezlega  limba, a-şi da drumul la 

gură 

hablar por boca de ganso (fig., 

fam.) 

a spune ce-l îndeamnă cineva; a spune ce i se 

şopteşte; a repeta ca un papagal 

halagar con la boca y morder con 

la cola (fig.,fam.)  

a lăuda în faţă şi a bârfi pe la spate; a fi cu 

două feţe; cu lingura-i dă miere şi cu coada-i 

scoate ochii 

llenarse la boca con algo (fig., 

fam.) 

a vorbi ca o moară stricată, a turui, a nu-i 

mai tăcea gura, a bate apa-n piuă 

no decir esta boca es mìa (fig., 

fam.) 

a nu i se auzi gura/ glasul, a tăcea chitic/ 

mâlc/ ca peştele 

pegar la boca a la pared (fig.) a ascunde/ trece sub tăcere situaţia grea în 

care se află, a nu se plânge de nimic 
 

 

 

HABLAR 

 

 

 

 
 

(ser) bien hablado (a vorbi)  frumos, (a avea) meşteşug la 

vorbă/ darul vorbirii 

(ser) mal hablado (a fi)  spurcat la vorbă/ gură, (a fi) rău de 

gură 

hablar por hablar (fam.) a vorbi de dragul de a vorbi, a vorbi ca să se 

afle în treabă 

¡ni hablar! (fam.) nici pomeneală, în ruptul  capului, nici vorbă 

 
 

 

 

 

 

 

andar en lenguas (de la fama) a fi pe buzele tuturor, a fi subiectul de 

discuţie al lumii, a fi în gura lumii 

 

atarle/sujetarle la lengua a alguien 

 a împiedica pe cineva să vorbească; a-i 

astupa gura cuiva, a face pe cineva să-şi ţină 

gura 

darle a la lengua (fig., fam.) a trăncăni, a da din gură, a avea gura ca o 

moară/ meliţă 

                                                             
2 Rafael Pisot et al. Dicționar spaniol-român de expresii și locuțiuni, pg. 15: "[…] expresiile apar ca un bloc ce cuprinde 

proverbe, zicători ori ziceri, enunțuri frazeologice, întorsături de frază și idiotisme, bloc ale cărui limite nu pot fi 

stabilite foarte ușor." 
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LENGUA 
 

 

 

 

 

destrabar la lengua (fig.)   a i se dezlega limba 

ìrsele la lengua (fig., fam.) a-l lua gura pe dinainte, a fi gură spartă 

largo de lengua (fig.) slobod  la gură 

ligero/suelto de lengua (fig.)  slobod la gură 

tener lengua de estropajo/trapo 

(fig., fam.) 

a pronunţa cu greutate cuvintele, a avea 

prune în gură 

venìrsele a la lengua algo (fig., 

fam.) 

a i se năzări, a-i trece / veni/tuna /trăsni ceva 

prin minte, a-i da ceva prin cap/ minte/ gând 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ahorrar palabras a nu (mai) lungi vorba şi a se apuca de 

treabă; a trece la fapte  

a la primera palabra (fig.; despre agerimea minţii cuiva) (pricepe) 

din două cuvinte/ imediat/ fără multă vorbă 

atragantársele las palabras a 

alguien 

a-i pieri glasul cuiva ( din cauza emoţiei), a i 

se pune un nod în gât 

coger la palabra (fig.)  a face pe cineva să-şi ţină cuvântul dat, a 

aminti cuiva de promisiunea făcută 

 conceder/ otorgar la palabra a 

alguien 

(într-o adunare) a da cuvântul cuiva 

cumplir/ mantener su palabra  a îndeplini o promisiune, a se ţine de cuvânt 

decir la última palabra en un 

asunto 

 a rezolva ceva definitiv; a avea ultimul 

cuvânt într-o problemă 

dirigir la palabra a alguien a se adresa cuiva (în mod special) 

escapársele a alguien una palabra  a-i scăpa cuiva o vorbă nepotrivită, a-l lua 

gura pe dinainte 

estar colgado/ pendiente de las 

palabras de alguien (fig.) 

a asculta pe cineva cu cea mai mare atenţie, 

a sorbi cuvintele/ vorbele cuiva, a fi numai 

ochi şi urechi 

gastar palabras (en balde/ vano) 

(fig., fam.) 

a vorbi în zadar/ de pomană, a-şi bate gura 

de pomană 

medias palabras (folosit cu decir) 1. cuvinte pronunţate pe jumătate din cauza 

unui defect, cuvinte fonfăite; 2. (fig.) 

insinuări, cuvinte învăluite 

medir las/sus palabras (fig.) a vorbi cu multă grijă, a-şi măsura cuvintele 

no tener más que una palabra (fig.) a fi om de cuvânt, a avea cuvânt 

palabra ociosa trăncăneală, vorbă de clacă 

palabras al aire ( fig., fam.) vorbe în vânt, vorbe spuse aiurea 

ser la última palabra del credo 

(fig., fam.) 

a fi cel mai puţin important; a fi ultima roată 

la căruţă 

 

 

3. Nota expresivă a unităților frazeologice create cu lexeme precum: "cuvânt, discuție, duh, 

gură, limbă, a spune, vorbă, a vorbi" 
 

 Trăsăturile definitorii ale unităților frazeologice (UF) sunt fixarea și idiomatizarea: "Se 

poate afirma că toate aceste unități au în comun un anume grad de fixare și, uneori, de idiomatizare, 

trăsături ce configurează o serie de combinații foarte diferite, care include proverbul, zicătoarea ori 

formula pragmatică, fără a fi omise anumite formații verbale fixe care aparțin acestei categorii în 

virtutea fixării, dar care, în lipsa idiomatizării, ar trebui situate în zona periferică a frazeologiei […] 

Din această perspectivă, s-ar stabili o serie de UF centrale, caracterizate prin conformitatea lor cu 

paradigmele teoretice, deosebite de cele periferice, (mai) îndepărtate de modelele generale ale 
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sistemului, dar între care are loc o tranziție, ceea ce face ca totul să constituie un continuum." (Pisot 

et al., 2002:12)  

  

 ROMÂNĂ  ITALIANĂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUVÂNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cuvânt cu cuvânt parola per parola; a verbo a verbo; le parole 

testuali; testualmente 

a avea un cuvânt de spus aver voce in capitolo 

a crede pe cineva pe cuvânt credere sulla parola; pigliare/ prendere in 

parola 

 

într-un cuvânt  

a) brevemente, in conclusione, in/ con una 

parola; in due parole, insomma; per 

concludere; b) unanimamente 

a nu se ţine de cuvânt rimangiarsi la promessa 

om de cuvânt persona di parola 

a adresa cuiva cuvântul indirizzare/ rivolgere la parola a qlc.  

a avea cuvântul avere la parola 

 

a-şi călca cuvântul 

mancare alla parola (data)/ alla 

promessa/allapropria parola; mancare di fede/ 

di parola a qlc., non tener fede alla propria 

parola 

a-şi ţine cuvântul (man)tenere la parola 

cuvinte încrucişate cruciverba; parole (in)crociate 

risipă de cuvinte scialacquo di parole  

 

a-şi măsura cuvintele  

pesare le parole; (lit.) compassare i propri 

discorsi, dosare le parole; parlare col 

compasso 

a mânca cuvintele smozzicare le parole 

 

 

 

 

 

DISCUŢIE 

 

 

 

 

 

discuţie fără pretenţii discorsi alla buona 

o discuţie fără cap şi fără coadă un discorso senza capo né coda 

 

nu (mai) încape (nicio) discuţie 

è superfluo parlarne!, non c‘ è discussione, 

non c‘ è dubbio!, non lo discuto, non lo metto 

in dubbio!, non ne discorre! 

a pune în discuţie porre in controversia  

a relua o discuţie rintavolare una discussione 

a reveni în discuţie tornare in ballo 

la momentul culminant al 

discuţiei 

nel caldo della discussione, sul più bello della 

discussione 

 

DUH 

vorbe de duh arguzia, freddura, motto, spiritosaggine 

cu duhul blândeţii con dolcezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gura! acqua in bocca!, mosca!, zitto! 

a-l lua pe cineva gura pe dinainte scappare/ uscire a qlc. una parola di bocca 

a-i merge cuiva gura ca o moară 

stricată 

parlare come un mulino/come un mulino a 

vento 

parcă se bat lupii la gura lui come se avesse dieci lupi nello stomaco 

a se pune cu gura pe cineva fare una ramanzina a qlc., rimproverare qlc.  

să-ţi fie gura de aur! che le tue parole si avverino!, che sia vero 

quel che tu dici! 

 buttare/gettare/ sprecare le parole, buttar 
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GURĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a-şi strica gura degeaba via/consumare/ sprecare il fiato, fischiare ai 

tordi, gridare coi tuoni, parlare inutilmente 

 

a avea gură spartă 

aver la lingua in bocca, aver la lingua sciolta, 

dire tutto quel che si ha da dire, non tenere 

nulla in corpo/ nel gozzo, non saper tenere un 

cece in bocca, non saper tenere un segreto in 

corpo 

 

a-i lua cuiva vorba din gură 

a) levare di bocca, levare/ togliere la parola/ le 

parole di bocca a qlc.; b) troncar le parole in 

bocca a qlc. 

a spune cu jumătate de gură dire a mezza bocca 

a trece/ a merge din gură-n gură passare di bocca in bocca; spargersi la voce 

a-i umbla vorba prin gură stare per dire 

 

a-şi bate gura de pomană 

 

gettar via il fiato, parlare al muro/ al 

vento/indarno/ in vano; parlare/predicare al 

deserto; spendere/sprecare il fiato; dire al 

muro/le sue ragioni ai birri/ ai cani 

a-şi  da drumul la gură a) parlar senza tregua; b) spifferare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMBĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a avea limba  fagure de miere a) aver la favolla dolce; b) aver la lingua 

sciolta;  

 

a i se dezlega cuiva limba 

sciogliere / snodare la lingua, aver la lingua in 

bocca, sciogliere lo scilinguagnolo 

 

a-şi înghiţi limba 

frenare/ perdere la lingua, non parlare, tacere 

una cosa, tener la lingua a casa/ a freno/ a 

posto/ a sé/ dentro i denti/ in bocca  

 

a înţepa cu limba 

aver la lingua mordace/ tagliente, aver una 

lingua che taglia e cuce, essere pronto a dir 

male di qlc.,  

fare della maldicenza 

a vorbi cu fiecare pe limba sa prendere ognuno per il suo verso 

 

 

a avea limbă ascuţită 

menar la lingua, aver la lingua affilata/la 

lingua biforcuta/ di vipera/ la lingua lunga/la 

lingua velenosa/ la lingua viperina, essere una 

bocca d‘inferno/ una cattiva lingua/ una 

lingua d‘inferno/ una lingua velenosa/ una 

mala lingua/una malalingua 

a avea păr pe limbă parlare da persona rozza 

a fi slobod la limbă dirne di troppo 

gură am, limbă n-am la so lunga, ma sono costretto a tacere 

îmi stă pe limbă l‘ho sulla punta della lingua/ delle labbra, l‘ho 

sulle labbra 

 

a trage pe cineva de limbă 

cavargli di bocca un segreto, dare spago a qlc. 

(fam.), far cantare/ parlare qlc., grattar la 

pancia alla cicala/ alla favola, tirar su le calze 

a qlc.  

 

 

A SPUNE 

eu atâta îţi spun! non ti dico altro, te lo dico per l‘ultima volta, 

ti dico solo questo 

ce-ţi spuneam eu? che ti dicevo?, te lo dicevo io! cosa stavo 

dicendo? 
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nu mai spune! 

che dici?, come mai!, e allora?, ma che mi 

racconti!, ma che mi vieni a raccontare!, 

perbacco! 

se spune că… corre la voce che..., lo si dice, si dice 

a spune din fir până-n aţă  dire tutto da capo alla fine/ dall‘a alla zetta 

a spune prostii de râd şi curcile far ridere/ far scappare le panche 

a spune tot ce ai pe suflet dare la stura a qlcs. 

spus şi răspuns  trito e ritrito 

 

 

 

 

 

VORBĂ/ 

A VORBI 

a amăgi cu vorba pascere di parole, tenere a bocca dolce 

 

 

a duce pe cineva cu vorba 

baloccare qlc., menare a spasso, menare/ 

tirare il can in lungo/ per l‘aia/ per le lunghe, 

pascere di erba trastulla/di parole/ di 

promesse, tenere a bocca dolce, tenere alcuno 

sulla gruccia 

fie vorba între noi sia detta fra noi 

(aşa) umblă vorba (cosí) corre (la) voce, in giro se ne parla 

altă vorbă ora c‘è ben altro, si tratta di ben altro 

auzi vorbă! cosa dici, ma è possibile? 

a avea de vorbă cu cineva aver qlcs. da discutere con qlc., aver (delle) 

parole con qlc. 

 

ce mai (atâta) vorbă? 

basta con le chiacchiere!, è inutile parlarne 

ancora!, meno ciarle!, non fare tante storie, 

per abbreviarla, poche chiacchiere  

 

 

4. "Vorbirea" în registrul frazeologic din română, italiană și spaniolă 

 

 În sprijinul clarificării taxonomiei, următoarele precizări sunt necesare: "privind cu atenție 

definiția conceptului de locuțiune, iese în evidență faptul că criteriul sintactic […] este la fel de 

relevant ca și criteriul semantic […], circumstanță care, teoretic intră în conflict cu acele construcții 

cu semnificat compozițional, lipsite de cea mai mică urmă de idiomatizare […]. Prezența 

componentei semantice ne-ar putea totuși face să gândim că trăsături precum idiomatizarea ori 

motivația sunt centrale în conceptul de locuțiune." (Ibid.: pg.15)  

 

Nr. 

crt. 

ROMÂNĂ ITALIANĂ SPANIOLĂ 

1. A vorbi de funie în casa spânzuratului Parlare di corda in casa 

dell‘impiccato  

Hablar de/ mentar la 

soga en casa del 

ahorcado  

2. A vorbi în chineză Parlare cinese Hablar en chino 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A da din gură; a vorbi de florile mărului/ 

ca să nu tacă; a-şi răci gura degeaba / de 

pomană 

 

 

 

Parlare solo perché si 

ha la lingua in bocca 

Decir por decir; 

decir algo de 

boquilla; hablar por 

hablar- hablar 

gratuitamente y sin 

fundamento 
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4. 

 

 

 

 

A bate câmpii; a o lua pe mirişte; a o lua 

razna; a pierde şirul 

 

 

 

 

Parlare a vanvera; 

saltare di palo in frasca 

 

Andarsene alguien 

con rodeos / irse 

alguien por los 

cerros de Úbeda/ por 

las ramas; 

irse/salir(se) alguien 

por la tangente; 

salir(se) alguien por 

peteneras 

 

 

5. 

 

 

A intra în gura lumii 

Andare/ essere per le 

bocche/ sulla bocca si 

tutti; andare per/sulla 

gazzetta/ 

essere sulla bocca di 

tutti 

 

 

Dar algo /alguien 

que hablar/suscitar 

comentarios  

 

6. 

 

A fi turnul Babel 

Essere una Babele/ 

essere la Torre di 

Babele 

Ser/ parecer la Torre 

de Babel/ una Babel 

 

 

7. 

 

 

A-i lipsi cuiva cuvintele; a nu avea 

cuvinte; a nu găsi cuvinte  

 

Non avere/ trovare le 

parole, non bastare a 

qlc. le parole per; non 

ci sono parole per, non 

trovare le parole 

 

 

Faltarle a alguien las 

palabras 

 

8. 

A-şi mânca cuvintele; a-şi înghiţi 

cuvintele; a se bate turcii la gura cuiva 

Smozzicare le parole; 

mangiarsi le parole 

 

Comerse alguien las 

palabras 

 

9. 

 

I-a zis vreo două 

 

Glie n‘ha detto una 

serqua 

Decirle, soltarle, 

plantarle a alguien 

cuatro frescas/ soltar 

una fresca 

 

 

5. Variante italienești și spaniole ale unor proverbe românești despre "vorbire" 

 

 Varianta trilingvă a prezentării proverbelor, subordonate tematic "vorbirii", este menită să 

sublinieze similitudinile existente. Mai mult, formularea lapidară a proverbelor plasticizează 

înțelepciunea populară.  

 

Nr. 

crt. 

ROM. IT. SP. 

 

 

1. 

(Var.): Limba izbeşte în 

dintele ce te doare./ La 

măseaua care doare, te 

loveşte limba mai des. 

 

La lingua batte (va) 

dove il dente duole. 

 

Allá va la lengua donde duele la 

muela. 

 

Explicaţia: Este greu ca cineva să nu vorbească despre necazurile şi durerile sale. 

 

 

2. 

(Var.) : Limba taie mai 

rău (mult) ca/ decât 

Cattive lingue tagliano 

più che spade. 

Más hiere mala palabra que espada 

afilada. 
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 sabia./ Limba taie ca 

foarfecele./ Limba rea 

este cuţit cu două tăişuri./ 

Gura taie mai mult decât 

sabia.  

Explicaţia: Cuvintele rostite pot răni foarte tare. 

 

 

3. 

(Var.) : Vorba dac-o 

scapi din gură n-o mai 

poţi  prinde./ Vorba ce 

zboară odată nu se mai 

întoarce.  

Parola detta e sasso 

tirato non fu più suo 

(non torna indietro). 

La palabra que sale de la boca, 

nunca más torna. 

 

Explicaţia: Eşti stăpânul vorbei pe care ai tăcut-o şi sclavul celei pe care ai spus-o. 

 

4. 

(Var.): Vorba e de argint, 

tăcerea e de aur. /Tăcerea 

e de aur./ Tăcerea e ca 

mierea.  

La parola è d‘argento, il 

silenzio è d‘oro. 

La parola es de plata, pero el 

silencio es de oro. 

 

Explicaţia: Vorba e bună, tăcerea este, însă, cu mult mai bună. 

 

 

 

5. 

(Var.): Vorba multă nu e 

fără minciuni./ Cine 

vorbeşte multe, ori ştie 

multe, ori minte multe./ 

Cine mult grăieşte, la 

multe greşeşte./ Cine 

spune multe, face puţine.  

 

 

Gran parlatore, gran 

mentitore. / Gran parlar 

non è senza 

menzogne./Chi molto 

parla, spesso falla. 

 

Quien mucho habla, mucho yerra./ 

Hablar sin mentir, nunca lo vi. 

 

 

 Explicaţia: Cine vorbeşte mult, vrând-nevrând, trebuie să şi inventeze mult, sau, cum spune 

proverbul românesc, ştie multe, ceea ce se întâmplă extrem de rar.  

 

 

 

 

6. 

(Var.): Cine vorbeşte 

seamănă, cine ascultă 

culege./ Cine vorbeşte 

vinde, cine ascultă 

cumpără./ Câte cuvinte le 

zici, le vinzi şi câte nu le 

zici, le cumperi./ Câte 

cuvinte le zici, le vinzi, şi 

câte (tu) le auzi, le prinzi. 

 

 

Chi parla, semina e chi 

tace raccoglie. 

 

 

Quien habla, siembra, quien 

escucha, recoge. 

 

Explicaţia: : Vorbele spuse, fie bune, fie rele, folosesc mai curând celui care tace şi ascultă 

decât celui ce vorbeşte.  

 

 

 6. Concluzii 

 

 Câmpul semantic al vorbirii coagulează nenumărate tonuri și nuanțe ale unei arii lexematice 

complexe. Trecerea în revistă a unora dintre unitățile frazeologice reprezentative pentru limbile 

română, spaniolă și italiană articulează o concatenare a lexemelor, subsumate sferei semantice a 

vorbirii. 

 Frazeologismelor cu grade variate de idiomatizare li se adaugă  producțiile folclorice, culese 

de Anton Pann și prezentate într-o formă rafinată: "În această lumină, Anton Pann se profilează ca 

unul dintre întâii folcloriști din cultura noastră, dublat de un poet de talent de mare sensibilitate și 
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simț al necesității sociale, educative, a scrisului pentru cei mulți și dornici de cunoaștere. De aceea, 

Povestea vorbii ne apare astăzi ca o carte de înțelepciune, o expresie a unei îndelungate experiențe 

de viață devenită filozofie morală […]." (Pann, 1986: pg. XXV)  
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Abstract: Why do some cities attract creative industries and others do not? (Florida, 2012, 15). Why talk 

about creativity in relation to cities? (Landry and Bianchini, 1998, 11). How culture shapes the local growth 

processes? (Scott, 1997, 324). How cultural products are created, communicated and consumed? (Venkatesh 
and Meamber, 2006, 9). These are the questions from which we start  our cultural journey, case study  Cluj-

Napoca. The research we are proposing is a incursion into the cultural world,  this from the perspective of 

the communication specialist interested in the ways in which a cultural product is being built and promoted. 
We have tried to identify the most visible cultural events in Cluj-Napoca and then to make an analysis 

containing the description of the event: Who? What funding and what strategy is used in promotion? 

Qualitative research also involved a series of semi-structured interviews. The whole research is part of a 

comparative analysis conducted at the Cultural PR course at the Department of Communication, PR and 
Advertising at the Babes-Bolyai University. 

 

Keywords: culture, communication strategy, creativity, image 

 

 

Sectoarele culturale şi creative sunt tot mai mult considerate un motor de dezvoltare 

sustenabilă a oraşelor. O ambianţă culurală fertilă asigură coagularea unei clase creative ce stă la 

baza formării unui întreg ecosistem, argumentează Felicia Moga, Group Manager DC 

Communicaton (Moga, 2017, 409). Perspectiva specialistului în comunicare este aceea a rolului 

major pe care îl au transmiterea mesajului dinspre industria culturală înspre public şi structurarea 

creativă a acestui mesaj.  

Comunicarea construieşte buna relaţie între comunităţile creative  şi instituţii, între 

comunităţile creative şi consumatori, în formate ajustate chimiei B2C şi B2B (Moga, 2017, 409). 

Producția culturală se referă la crearea, difuzarea și consumul de produse culturale, iar marketingul 

reprezintă cadrul pentru funcționarea sistemului de producție culturală.  Actorii culturali care 

participă la sistemul de producție pot fi grupați în trei mari categorii. Prima categorie este formată 

din producătorii de produse culturale și include designeri, artiști și arhitecți, a doua categorie este 

formată din intermediari culturali, adică oameni si organizații care se ocupă de distribuția 

produsului cultural către consumatori, iar a treia categorie este formată din consumatori. 

Marketingul acționează atât în calitate de context, cât în calitate de facilitator pentru producția 

culturală și influențează atât modelarea producției  produsului cultural, cât și distribuția și consumul  

acestuia (Venkatesh şi Meamber, 2006, 13). 

Discutând relația dintre consum si producția culturală, Levy, Simmel, McCracken, Douglas 

şi Isherwood, citaţi de McCracken, au constatat că oamenii achiziționeaza bunuri nu doar pentru 

funcționalitatea lor, ci și pentru semnificații precum mituri, narațiuni, simboluri, sentimente, fantezii 

si experiențe (McCracken, 1986, 72).  Un produs cultural care oferă beneficii simbolice în 

concordanță cu prioritățile culturale este mult mai probabil să fie acceptat decât unul care nu o face, 

devenind mai mult un ritual. Potrivit lui McCracken, ritualul este un fel de acțiune socială dedicată 

manipulării semnificației culturale în scopul comunicării și categorizării colective și individuale 

(McCracken, 1986, 74).  
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Ce poate aduce activitatea culturală unui oraş? Care este rolul creativităţii în povestea oraş-

cultură? Din punct de vedere istoric, creativitatea a fost întotdeauna un factor indispensabil într-un 

oraș. Oraşele au avut mereu nevoie de creativitate pentru a funcționa ca piețe, ca centre de 

tranzacționare și producție, cu masa lor critică de antreprenori, artiști, intelectuali, studenți, 

administratori și lideri de opinie (Landry şi Bianchini, 1998, 11). Cei doi autori prezintă o serie de 

argumente care pledează pentru importanţa creativităţii culturale în dezvoltarea urbană, insistând pe 

felul în care dezvoltarea economică, socială şi tehnologică impune noi moduri de a gândi oraşele 

din prezent şi viitor.  

Competiţia dintre naţiuni, oraşe şi firme se va baza mai puţin pe resurse naturale, pe 

poziţionare geografică sau pe reputația anterioară și mai mult pe capacitatea de a dezvolta imagini și 

simboluri atractive şi de a le proiecta eficient în rândul publicului (Landry şi Bianchini, 1998, 13). 

Ivar Bjôrkman vorbeşte chiar despre ideea de aură în context cultural, definind acest concept 

ca fiind legat de experiențele de frumusețe, exclusivitate, unicitate și autenticitate pe care un produs, 

serviciu sau un brand le creează (Bjôrkman, 2002, 70). 

 

Studiu de caz: Cluj-Napoca 

În ultimii 15 ani Cluj-Napoca, cel mai mare oraş al Transilvaniei, a cunoscut o dezvoltare 

spectaculoasă, la nivel economic şi cultural. Conform studiului Oraşe magnet – Migraţie şi 

navetism în România, oraşele Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi își extind zona de influență fiind cele 

mai probabile candidate la categoria celor mai puternice orașe secundare din România 

(http://documents.worldbank.org/curated/en/448771499322731333/pdf). În acelaşi studiu, Cluj-

Napoca este prezentat ca fiind cel mai atractiv oraş din România, mai mult de 15%  dintre cetăţenii 

României ar lua în considerare să se mute la Cluj-Napoca. 

În analiza noastră am ales, din harta culturală a oraşului Cluj-Napoca care cuprinde peste 

300 de evenimente culturale, de mai mare sau mai mică anvergură, cele trei cu cel mai mare buget 

şi vizibilitate: TIFF, Untold şi Electric Castle.  

Autorii unui studiu făcut la Facultatea de Business din Universitatea Babeş-Bolyai, citaţi de 

Ziarul Financiar, descriu TIFF ca fiind evenimentul care generează un impact de 7,5 milioane de 

Euro în economia locală (www.zf.ro/zf-24/facultatea-de-business-din-cluj-publica-primul-studiu-

despre-tiff-festivalul-de-film-pompeaza-7-5-mil-euro-in-economia-clujeana). 

Bugetul Electric Castle, ediţia 2017, a depăşit 3,5 milioane de Euro, iar Untold generează anual 

peste 20 de milioane de Euro, din care 80%  au fost bani atraşi în Cluj-Napoca (Moga, 2017, 410). 

Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), organizat de Asociația pentru 

Promovarea Filmului Românesc, este primul și cel mai mare festival dedicat filmului de lungmetraj 

din România. Fondat în 2002, în Cluj-Napoca, TIFF a reușit să devină foarte repede cel mai 

important eveniment dedicat filmului din România și unul dintre cele mai spectaculoase evenimente 

culturale anuale din zonă. A primit titulatura de membru CENTEAST – Alianta Festivalurilor de 

Film din Europa Centrală și de Est și este sprijinit de Programul MEDIA – Europa Creativă. În 

2011, TIFF a fost acreditat de către Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Producătorilor de Film 

(FIAPF), fiind poziționat printre cele mai importante 40 de festivaluri ale lumii (http://tiff.ro/despre-

festival). 

Untold este cel mai mare festival de muzică din România, a fost înfiinţat în anul 2015 când 

Cluj-Napoca a fost Capitală Europeană de Tineret. În acelaşi an a primit şi premiul Best Major 

Festival acordat în cadrul galei European Festival Awards. 

Electric Castle este prezentat de organizatori ca cel mai iubit eveniment muzical anual din 

Romania, o experienţă unică şi autentică care se desfăşoară în fiecare an la castelul Bánffy din 

Bonțida - un mic sat istoric din apropierea oraşului Cluj Napoca. Prin mixarea artelor și a 

tehnologiei cu o linie muzicală eclectică, un concept arhitectural unic și peisajul uluitor al castelului 

medieval, Electric Castle redefinește modul în care oamenii interacționează cu un festival de 

http://documents.worldbank.org/curated/en/448771499322731333/pdf
http://www.zf.ro/zf-24/facultatea-de-business-din-cluj-publica-primul-studiu-despre-tiff-festivalul-de-film-pompeaza-7-5-mil-euro-in-economia-clujeana
http://www.zf.ro/zf-24/facultatea-de-business-din-cluj-publica-primul-studiu-despre-tiff-festivalul-de-film-pompeaza-7-5-mil-euro-in-economia-clujeana
http://tiff.ro/despre-festival
http://tiff.ro/despre-festival
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muzică, rupând granițele dintre muzica electronică și reggae, mainstream și subcultură 

(https://electriccastle.ro/about). 

Prezentam la începutul articolului ideea de creativitate culturală, de aură a unui produs 

cultural. Suntem îndreptăţiţi să ne întrebăm care este ―aura‖ acestor evenimente cultural. Care sunt 

modurile creative prin care acestea ajung la public?  

Înglobate în strategia de promovare, există două mari planuri cuprinzătoare prin care TIFF 

reușește să își facă simțită prezența, utilizând toate metodele care îi stau la dispoziție. Este vorba de 

planul online și cel offline. Dar înainte de a crea conținutul pentru acestea, echipa de organizare 

setează o tematică a ediției și conturează o identitate vizuală care va apărea pe toate mediile de 

promovare. 

Strategia folosită este pe cât de simplă, pe atât de surprinzătoare deoarece implică 

reinterpretarea unor filme sau secvențe cinematografice recunoscute, dar „condimentate cu un twist 

ardelenesc‖ (https://blogdecinema.ro/cum-se-promoveaza-tiff-2016-17872).   

În ceea ce privește sfera online, TIFF are propriul website care înglobează toate informațiile 

necesare de la legate de festival și o prezență consolidată pe social media, în special Facebook, 

urmată apoi de Instagram, Twitter și YouTube. Succesul din spatele tuturor acestor platforme se 

datorează stilului simplu și accesibil de comunicare, consecvenței și constanței postărilor și a 

conținutului relevant. Toate imaginile folosite sunt încadrate în identitatea vizuală a festivalului, 

fiind utilizate recunoscutele culori roșu, alb și negru și logo-ul reprezentativ sub forma unui 

turnuleț- simbol al Clujului. 

Alături de postările clasice cu noua imagine a ediției, echipa creează an de an un spot video 

reprezentativ care înglobează în aproximativ 30 de secunde întreaga esență TIFF. Cei aflați de 4 ani 

în spatele producției – Anton și Damian Groves  - au întodeauna grijă să curprindă esența 

festivalului în cel mai subtil, elegant și cuprinzător mod posibil. 

O altă modalitate de promovare, aflată la granița dintre online și offline este reprezentată de 

aportul jurnaliștilor care contribuie la promovare prin scrierea de știri și articole în toată perioada  

de dinainte, din timpul și de la finalul festivalului.  

În planul offline, TIFF se remarcă întotdeauna prin multitudinea de medii clasice prin care 

se promovează, cum ar fi printurile, radio și în special publicitatea OOH. Astfel, străzile Clujulu i 

sunt decorate cu afișe, bannere, billboard-uri, stickere, indicatoare și programe ale festivalului. 

Acestea au o largă acoperire și sunt prezente în preajma cinematografelor, a locațiilor partenere, a 

muzeelor și spațiilor afiliate TIFF. Piața Unirii din Cluj devine și ea centrul al cinematografiei fiind 

decorată cu motivele caracteristice ale festivalului. Prin acest tip de promovare, TIFF-ul își 

construiește baza de participanți și conturează atmosfera specifică unui festival de o așa de mare 

amploare. 

Pe lângă advertising-ul OOH, TIFF apelează și la clasicul print sub forma Aperitiff-ului 

(programul complet al festivalului),  al ziarelor zilnice cu detalierea evenimentelor din ziua 

respectivă și a altor materiale promoționale ale sponsorilor. Aceștia au un rol important în tot ceea 

ce ține de organizarea evenimentului și promovarea acestuia, fiind o afacere din care   parteneri pe 

HoReCa,  parteneri media și mulți alții. 

Tot o parte a strategiei de promovare (dar și de sales) este și includerea produselor 

personalizate TIFF – filme, tricouri, hanorace, accesorii care oferă șansa tuturor de a deveni 

ambasadori indirecți  ai TIFF. Simpla afișare a produsului în diverse medii/orașe/țări constituie un 

alt plus adus popularității festivalului în rândurile entuziaștilor și a celor care înca nu au 

interacționat direct cu acesta.
1
 

Untold are și se bazează probabil pe unele dintre cele mai bune și eficiente strategii de 

comunicare și promovare de la noi din țară. Încă de la început au atras publicul prin nume mari ale 

                                                             
1Identificarea  strategiei de promovare a TIFF face parte din proiectul ―Harta culturală a Clujului‖, coordonat de mine în 

cadrul cursului de PR cultural. Le sunt recunoscătoare studenţilor Adelina Aniței, Iulia Pană, Lucian Bostan şi Nicoleta 

Ogâgău pentru contribuţia lor. 

https://blogdecinema.ro/cum-se-promoveaza-tiff-2016-17872
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scenei internaționale precum Martin Garix, Afrojack, Armin van Buuren etc. Iar acest fapt atrage 

inevitabil public la nivel atât național cât și internațional. Totuși, deși line-up-ul atrage, 

organizatorii nu s-au oprit aici și au investit în promovare și în idei care mai de care mai interesante 

și creative. Încă de la prima ediție, organizatorii au oferit premii, bilete gratis sau reduceri împreună 

cu partenerii și sponsorii lor. Una dintre cele mai vizibile și de succes campanie de acest gen a fost 

campania „Pay with Blood‖, care a avut în 2015 un impact uriaș în comunitate și a fost reluată în 

fiecare an. Scopul proiectului a fost să încurajeze donarea de sânge, dar și tragerea unui semnal de 

alarmă cu privire la numărul mic de donatori de sânge din România. Dacă în 2015 campania a fost 

realizată doar în două orașe, Cluj și București, din 2016 proiectul a fost extins în toate marile centre 

universitare din România. În plus, în parteneriat cu platforma „Și Eu Donez‖ au lansat un proiect 

unic în România, pornind de la nevoia de donare de sânge. Astfel, oamenii erau încurajați să doneze 

sânge la centrele mobile special amenajate și în schimb primeau gratuit un bilet de o zi în cadrul 

festivalului. Pe lângă binele incontestabil adus comunității, această campanie de PR a creat și un 

sentiment pozitiv colectiv la adresa festivalului, fapt care a venit împreună cu vizibilitatea aferentă. 

Și pentru că performanţa în educație trebuie permanent încurajată, au creat campania „Bac de 10‖. 

Toți absolvenții din țară ai examenului de Bacalaureat care obțin nota 10 vor primi câte un 

abonament gratuit la Festivalul UNTOLD, iar cei care promovează vor avea reduceri substanțiale. 

Astfel, pe lângă că au atras și un alt segment al publicului țintă și anume liceenii, organizatorii și 

departamentul de PR au demonstrat că susțin educația și performanța școlară românească.
2
 

Metodele utilizate de cei de la Electric Castle sunt cele folosite în general – promovarea 

realizată și în mediul online, și în cel offline. Accentul fiind pus pe mediul online, principalul canal 

folosit este Facebook-ul unde sunt postate poze, video-uri și se comunică cu oamenii, oferindu-se 

mereu noi informații despre eveniment.  

O alta platformă pe care se realizează promovarea online este Instagram. Aici se postează des poze 

nostalgice și de atmosferă, se fac instastories, iar publicul țintă este îndemnat să folosească cât mai 

multe hashtag-uri cu Electric Castle (#EC, #ElectricCastle, #wearethepeople #meetmeatthecastle). 

Este utilizat și newsletter-ul pentru a furniza informații specifice, de exemplu anunţarea artiștilor 

noi. Prin intermediul contului de Twitter, se comunică, în principal, cu publicul din afara României. 

Promovarea offline a evenimentului se face prin afișe, pliante si bannere, dar festivalul se bazează 

într-o mare măsură și pe „word-of-mouth‖. Alte modalități de promovare folosite sunt campaniile 

de awareness și concursurile în urma cărora participanții pot câștiga invitații la festival.
3
 

Andi Vanca, Head of Communication Electric Castle, descrie strategia EC astfel: 

„Folosim toate canalele de comunicare disponibile și încercăm să avem mesaje cât mai curajoase pe 

fiecare dintre ele. Credem cu tărie că EC, prin abordarea pe care o are, este diferit, de aici și curajul 

de a fi diferit de fiecare dată. Fie că este vorba de mesajele mari și emoționale de pe OOH, video-

urile de anunțare a artiștilor, filmate într-un mediu rural, campaniile de awareness sau modul în care 

interacționăm cu fanii, Electric Castle este diferit de alte evenimente din 

România‖(https://interviuri/din-culisele-promovarii-electric-castle-cu-andi-vanca-head-of-

communication/). 

 Cele trei evenimente reprezintă motoare de dezvoltare pentru comunitatea locală şi 

regională, puncte de atracţie turistică, şi, dincolo de statistici economice, reliefează un model de 

dezvoltare care pleacă de la industrii culturale. Este greu să ne imaginăm Cluj-Napoca fără aceste 

repere.  

                                                             
2 Identificarea  strategiei de promovare a Untold le aparţine studenţilor Bianca Bojthe, Diana Cobzaru, Ana Gongu-

Stănescu şi Bianca Morar şi face parte  din proiectul ―Harta culturală a Clujului‖, coordonat de mine în cadrul cursului 
de PR cultural. Le mulţumesc pentru contribuţia lor. 
3 Identificarea  strategiei de promovare a Electric Castle face parte din proiectul ―Harta culturală a Clujului‖, coordonat 

de mine în cadrul cursului de PR cultural. Le mulţumesc studenţilor Mihai Ciotlăuş, Lucica Grigor, Eliza Iacoboaia şi 

Alexandru Paţiu pentru contribuţia lor. 

https://interviuri/din-culisele-promovarii-electric-castle-cu-andi-vanca-head-of-communication/
https://interviuri/din-culisele-promovarii-electric-castle-cu-andi-vanca-head-of-communication/
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Iar în ceea ce priveşte comunicarea şi modul în care aceste evenimente îşi creează „aura‖, 

putem observa că există abordări diferite, conturate specific pentru o anumită categorie de public 

ţintă, dar şi similitudini în crearea şi transmiterea mesajului. Creat ivitatea ar putea fi punctual 

comun în toate cele trei strategii de comunicare. 
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Abstract: The process of teaching languages is always challenging, both for the student, as well as for the 

teacher. The critical problem is that a number of students demonstrate the inability to use effectively the 

foreign languages they are learning, despite many years of instruction. Unfortunately, the conventional 
methods of teaching foreign languages face some deficiencies. Luckily, technology can support students 

when it comes to making use of their foreign-language-knowledge and improving it. The hereby paper deals 

with ideas of introducing modern foreign-language-teaching-techniques in the classroom, both to adults and 
children. 
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It is often said that the critical problem while learning languages is that most students find it 

difficult to communicate in that language. Why? It is considered that they belong to passive 

learning because conventional pedagogies dissect the language into individual components and 

teach reading, speaking, pronunciation, and grammar separately. Unfortunately, it seems that the 

result is the learners‘ inability to think in that language. They cannot stop cross-translation in their 

head of incoming information into the native language. During the foreign language class, each 

learner has only a chance to speak for a minute or two; the remaining time he or she is listening to 

the teacher or to his peers. 

Therefore, there are several tips seen as a basic guide to help teachers establish a dynamic 

atmosphere in order to achieve the objectives set and to experiment and find the approach that 

works best for each type of lesson: 

 

1. Team Teaching during Foreign Language Classes 
 

For teachers who have never had a chance to team teach, or have perhaps avoided doing it for a 

variety of reasons, this idea will help allay fears and give teachers a sense of what exactly team 

teaching ‗looks like‘ within the class.  

Team teaching, in the most general sense, refers to a wide variety of arrangements. One 

specific form, which has become quite prevalent in recent years, is having two teachers in the 

classroom teaching simultaneously. This is becoming more and more common throughout Japan 

and in other Asian countries.  

In foreign language teaching, particularly teaching English as a foreign language, usually 

one in the pair is a native speaking assistant of the target language. The main teacher is usually 

more experienced and not a native speaker of the target language (hence the desire for a native 

speaking target language assistant) (Horwich 15-50). 

One of the advantages of team teaching is that it ostensibly produces a lower teacher-student 

ratio, but having two teachers in the class sharing turns speaking does not accomplish this. Only by 

running separate activities, dividing the class into groups - having both teachers circulate and 

interact with students is the ratio effectively lowered. Ideally, both teachers should constantly be 

actively involved in managing and teaching the class.  
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Team teaching is most common in the domain of foreign language education, but is also 

starting to be used in a variety of other subject areas. It is a pedagogical approach rapidly gaining in 

popularity.  

Successful team teaching has the potential to benefit all concerned. Teachers stand to gain in terms 

of their professional development. Team teaching provides teachers with a partner to help them set 

objectives, make plans, implement lessons and evaluate the results. They have someone from whom 

they can draw inspiration and who can provide them with constructive feedback on their teaching.  

It is though weird that many teachers refuse to team teach because in a sense, teachers are by 

definition ‗solitary creatures‘ reluctant to share the limelight or ‗be observed‘ by a colleague 

(Horwich 15-50). However, in a successful team you should not feel judged or upstaged by your 

partner. Furthermore, in some situations teachers may not have been given a choice to work 

together and may not see the benefits of team teaching, or worse, not respect or get along well with 

their assigned partner.  

Horwich states that using two teachers in the same classroom simultaneously is a relatively 

new educational phenomenon and it is not easy to find practical advice from senior teachers or 

professional publications.  

Clear communication on the part of both members of the teaching team is essential to the 

success of the relationship and the realization of the teaching objectives (Horwich 15-50). 

Communication is perhaps rendered more difficult for teams made up of teachers from different 

cultural backgrounds which value radically different communication styles (Kobayashi 162-177). 

Talking things through at every stage will help the teachers define their individual roles 

within the team. This is essential in developing a better understanding of one another‘s teaching 

philosophy along with the personal and cultural factors that have shaped it and affect its practical 

applications. Honest discussion also clears up any potential misunderstandings before they have the 

chance to hamper the flow of a lesson and ensure that they are taking equal responsibility for 

staying on course towards the established objectives. These meetings will help ensure that the 

teachers are both feeling comfortable and productive within the team (Kobayashi 162-177). 

The teachers first need to work together to analyze their individual strengths and abilities 

and determine how these can be used within their team context. They should remember to consider 

what skills each of them bring to the classroom. 

The teachers should also work out how they complement one another and how they can 

facilitate improving their partner‘s skills in various areas (voice projection and articulation/diction, 

pacing, giving instructions, teacher-student interaction etc.). Ideally, both partners will take an 

active part, to a greater or lesser extent, in all aspects of the teaching and not fall into a rigid pattern 

of acting/teaching only within ‗partner 1‘s domain‘ and ‗partner 2‘s domain‘.  

Once they have explored the skill-set as a team, they can begin to set goals for the term and 

the year. They will need to consider what goals they want the students to achieve so that they can 

plan lessons according to a timetable. 

Maintaining eye contact with each other is very important in the team-teaching classroom. 

They will often need to signal each other for transitions to new activities, communicate when to 

bring activities to the end or modify an activity. They should also try to keep an eye on each other at 

least every few minutes. One of the benefits of having two teachers in the classroom is that one can 

increase the teacher‘s physical proximity to a greater number of students and thus, hopefully, keep a 

greater number of students more actively engaged in the lesson more of the time. It may be 

necessary for both of the teachers to stand at the front to address the class for various activities 

(Kobayashi 162-177). 

Echoing is also very useful during choral pronunciation to provide students with an 

alternative form of pronunciation, in addition to making it easier for students in another part of the 

class to hear more easily (as the supporting teacher is located at another part of the classroom). 

Echoing is also useful where some translation from L1 to L2 is required for student comprehension. 
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Echoing can be done at varying speeds (natural speed or slow speed). The ‗supporting‘ teacher is 

often in a good position to determine what speed/amount of echoing students may require.  

To keep the pace of the class going smoothly, teachers should always keep an eye on each 

other, and the clock. Having two teachers in the class can be a real advantage with time keeping. 

While Teacher A leads an activity or gives instructions, Teacher B watches the clock and makes 

sure that the lesson proceeds in a timely fashion.  

It is useful to develop a subtle system of signaling each other (hand-signals, eye contact, 

and verbal cues) to make transitions between activities smooth. Explicit discussion of what is to be 

done next in the classroom is extremely disruptive to the flow of the lesson and gives off the 

impression that one of them is ill prepared to teach the class.  

Ideally, both teachers will share in giving directions, taking the initiative to move on to the 

next activity, and in adapting or curtailing an activity that is not working. They should remember to 

have mutually agreed upon back-up activities, so that they will be able to work together in guiding 

the class from an unsuccessful activity to the back-up plan (Kobayashi 162-177). 

Each teacher has a different threshold of tolerance for student misbehaviour. Before the 

students become disruptive, they will both need to establish a set of guidelines and agree on what 

type of behaviour is not acceptable in the class, and consequences for students who disrupt the 

class. Without a common consensus as team teachers on what is permissible and what is 

unacceptable, they will invariably find themselves in disagreement and have potentially inconsistent 

reactions by teachers to student misbehaviour in the class.  

If inside the team there is a non-native speaking language teacher and a native speaking 

assistant, considerable cultural differences in classroom management between the two of them may 

occur. Many non-native speaking language teachers find themselves in the frustrating position of 

being the sole ‗enforcer‘ in the classroom simply because they haven‘t discussed what kind of 

behaviour is unacceptable.   

The first consideration when it comes to evaluation is that it should be meaningful and fair. 

Too often, teachers create tests or assignments with little regard to practical time restrictions or 

pedagogical considerations (not matching the test to material covered in class or making a test or 

assignment simply to fill the grading book).  

Once there is a one-year plan for student evaluation, they can determine how their in-class 

evaluation will work. Some teachers like to assign participation grades, or make notes of which 

students answered questions. While Teacher A asks a student to answer a question, Teacher B 

records the student participation in a grading book.  

There are also a few other key points about evaluation to keep in mind:  

 Work together to make tests and assignments based on what and how you have been 

teaching to ensure consistency and fairness to students.  

 Evaluate students based on a mutually agreed up system.  

 Keep up the communication with frequent checks of how you are progressing, always 

keeping in mind the objectives you set out together.  

 Work together to change things that are not working as you go along (Horwich
 
15-50). 

Team teaching can be an extremely beneficial and professionally rewarding experience if all 

goes well. In order to accomplish this however, both teachers need to maintain respect for each 

other both inside and outside the classroom. By following the few simple tips provided above, we 

hope that your team-teaching experience will be a true success and not simply a tolerable 

compromise.  

 

 

2. Making Use of E-mails while Teaching Foreign Languages  
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E-mail, a form of asynchronous computer-mediated communication, has been called ―the mother of 

all Internet applications‖ (Meloni 1995, 211-215). Since the evolution of networks, computers can 

offer foreign language learners more than drills: ―they can be a medium of real communication in 

the target language, including composing and exchanging messages with other students in the 

classroom or around the world‖ (Oxford 79). 

In a single decade, many new ideas for the use of e-mail in the foreign language classroom 

appeared. Because there are so many, it is often difficult to keep track of what these ideas are and 

how they might benefit the language learner.  

 

Pedagogical Advantages of E-mails 

 

As many researchers have noted, e-mail extends what one can do in the classroom, since it provides 

a venue for meeting and communicating in the foreign language outside of class. Because of the 

nature of e-mail, foreign language learners do not have to be in a specific classroom at a particular 

time of day in order to communicate with others in the foreign language. They can log in and write 

e-mail from the comfort of their own room, from a public library or from a cyber-cafe, and these 

spatial possibilities increase the amount of time they can spend both composing and reading in the 

foreign language in a communicative context. Rankin notes that the additional interaction in the 

foreign language provides foreign language learners with more input than they would be able to 

expect from class time, which typically amounts to not more than four hours per week in most high 

school or college settings (Rankin 

542-546). 

The e-mail provides a context for real-world communication and authentic interactions. By 

connecting foreign language speakers outside of the classroom, e-mail also provides a context for 

communicating with other speakers in authentic communicative situations. Interaction via e-mail 

lends a feeling of reality to students‘ communicative efforts that may seem artificial in a classroom 

setting. This communicative interaction is much like spoken language because of its informal and 

interactive nature.  

E-mail allows for communication between students in a context where the teacher‘s role is 

no longer at the center (Patrikis 36-39). In e-mail communication, foreign language learners can 

experience increased control over their own learning, since they can choose the topic and change 

the direction of the discussion. The end goal is to communicate with another person in the foreign 

language rather than to produce a mistake-free composition.  

Beauvois reported that computer-mediated communication increased total class participation 

to 100%. Others have noted that students reticent to speak in face-to-face contexts are more willing 

to participate in the electronic context (Beauvois 1995, 177-190). 

E-mail allows students to communicate with native speakers of the target language without 

the high cost of traveling abroad (Hedderich 141-147). Before the advent of the Internet, it was not 

possible to communicate so immediately and so frequently with native speakers or with other 

learners (Roakes).  

 

 

Suggestions for Using E-mails while Teaching Foreign Languages 

 

E-mail offers students a practical opportunity to interact with others in the target language. Students 

can create their own mailing lists or the teacher can set up a class e-mail list or listserv. Allowing 

interested outsiders to subscribe to a class e-mail list can create additional opportunities for 

authentic communication with other target language speakers beyond one's own familiar classmates 

(Gonglewski 

348-362). 
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Activities can be planned for use within a class or between two or more classes in different 

locations. Students can also join discussion forums outside of their regularly planned course. E-mail 

has been described as a conversational writing medium, a crossbreed language with elements of 

both written and spoken language (Moran, Hawisher 80-101). 

 Because it is separated from face-to-face contact, the high pressure of such immediate 

demand for production is lessened, and learners can take their time formulating their thoughts, 

much like they might do in written composition. As decelerated conversation, e-mail 

communication ―provides an excellent first step to help students prepare for the face-to-face 

classroom discussions as well as the more carefully conceived and polished written compositions 

instructors ultimately expect from their students‖ (Handle, Corl 129-143). 

When e-mail communication is kept within one class, the teacher can easily connect 

communicative tasks to the topic currently being covered in class and thereby extend the learners‘ 

communicative time and involvement with that topic. Instructors can design e-mail assignments as 

pre-class, post-class, or supplementary activities. 

Frequently it is difficult for students to engage in an activity in a foreign language class 

without preparation ahead of time. A pre-class e-mail assignment can take care of the groundwork 

and save valuable class time. Examples are given of ways in which the teacher might prepare 

students for writing, listening, and speaking activities.  

E-mail can provide a context to prepare students for longer written assignments. The teacher 

can tell the students, for example, that their next writing assignment will be to write a brief 

biography of a famous person of their choice. Through e-mail exchanges the students can 

collaborate on a list of potential subjects for this assignment in order to save valuable class time.  

Another way learners can use e-mail for pre-class preparation is to share background 

knowledge on a topic before a listening comprehension exercise. The teacher can provide students 

ahead of time with the subject of a listening comprehension lecture, e.g. the celebration of 

Thanksgiving in the United States. Before listening to the lecture in class, students can share via e-

mail what they know about this traditional holiday, including their own personal experience or their 

questions about it.  

E-mail is ideal for preparing ahead of time for class discussions. Ramazani tells of an 

activity called ―The Weekly Essay.‖ A few days before the class meets, his students e-mail each 

other essays that they have written about a particular reading. In this way, the students are better 

prepared for the class discussion of the essays (Ramazani). 

Similarly, the teacher can assign a debate topic and ask the students to begin to discuss it via 

e-mail. When the time comes to form debate teams in class, the students will already have a 

satisfactory understanding of both sides of the issue and will be able to make a more informed 

decision about where they stand.  

As post-class activities, teachers can create e-mail assignments to reinforce or extend what 

students have done in the classroom. This encourages students to revisit class discussions, giving 

them the opportunity to reiterate or clarify opinions expressed in class or to offer an opinion they 

were not prepared to express in class. In post-class e-mail activities, students can also utilize new 

vocabulary or structures that they were exposed to in class.  

An exchange with the teacher ―may serve as a transition toward the use of foreign language 

in a real-cybernetic-world context‖ (González-Bueno 55-70). Gonzales-Bueno points out that in 

addition to building up learners‘ confidence in their language skills, ―[t]he initial opportunities to 

interact in the foreign language via electronic communication, as offered to students by their foreign 

language teachers, may provide the necessary first steps to render the learner capable of navigating 

the Internet autonomously in a foreign language‖ (González-Bueno 55-70). Thus, the secure 

environment through one-on-one e-mail exchange with the teacher helps learners gain self-

assurance as well as experience using electronic media in the foreign language.  
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A teacher/student e-mail exchange can be simple and unstructured. Teachers can require 

that their students send them periodic e-mail messages. They must first decide on the frequency 

(e.g., once a week, once per chapter, twice a semester) and the content of the messages (e.g., 

course- or chapter-related, open). Linking the e-mail messages to course content encourages 

integration of new vocabulary and forms, discouraging also the overuse of the dictionary, which can 

lead to frustration and discouragement. As teachers should respond promptly to the student 

messages, they should keep in mind how much time they would like to spend on the exchange and 

design the assignment accordingly.  

Since e-mail makes time and space/place immaterial for fast and easy communication, 

teachers have also explored its use for communicative interaction between learners outside of the 

immediate language learning context, for example at another university, in another city, or even in 

another country. Such a context makes it possible to exchange ideas with a new audience and focus 

on communication.   

Teachers can offer their students the opportunity to confer with them electronically about 

their writing. This possibility is very useful, especially when a class meets only once or twice a 

week. Students can e-mail their questions to the teacher, without having to wait for the next class 

session.  

Students can also utilize e-mail to submit their composition assignments as soon as they are 

finished. The teacher can then make comments and return the assignments to the students 

electronically. The teacher‘s comments may have a more notable effect on students‘ revising 

process when the feedback is received shortly after the writing is completed.  

Writing only to the teacher through an e-mail journal provides a communicative outlet while 

keeping the language private. Gonzales-Bueno notes that ―students benefit from the advantages of a 

safe writing environment to communicate their messages while maintaining a conversational 

format‖ (González-Bueno 55-70). Another advantage to intensive communicating individually with 

the teacher at the early stages of language acquisition is the extent of authentic input and corrective 

feedback that learners receive in this context as contrasted with the type of input learners would 

receive from the language and content their peers might send (González-Bueno 55-70).  

While the benefits of individual e-mail exchange with the teacher are obvious, the potential 

problems with such intensive e-mail communication must also be acknowledged. To begin with, 

student-teacher e-mail interaction might give the teacher a nearly impossible amount of work 

(Meloni 1995, 211-215). While the student has one partner with whom to correspond, a single 

teacher could have as many as one hundred, and the responsibility to answer each e-mail – or even 

one per student per semester – would quickly become a formidable task.  

Furthermore, the type of communication between teacher and student is likely to be different 

from that between peers. As evaluator, the teacher holds an authority that may skew the relationship 

and arguably also the communicative interaction. Students may pay more attention to form than 

content, knowing that the teacher's role is often to correct form.  

There are, however, other alternatives that preserve the high level of feedback and input on an 

individual basis.  

The e-mail exchange can be very closely integrated into the course by basing the topics for 

discussion on the content of the curriculum. The partners would engage then in discussions that 

would further their understanding of course materials as well as improve their language ability. The 

exchanges can also be structured so that students have specific tasks to carry out with their partners 

that are not specifically tied to course content but that assist the language learning process and are 

enjoyable and challenging.  

Being involved in an e-mail exchange with a native speaker may be the most advantageous 

type of exchange for a language learner, since, while maintaining the unrehearsed communicative 

context, learners receive plenty of authentic target language input from their exchange partner. In 

this context, the learner‘s comprehension can soar. In addition, teachers have reported that language 
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learners writing to native speakers are more eager to self-correct their own grammar because the 

communicative aspect motivates them to make themselves understood (Kendall 109-115). 

 

 

 

 

3. The Mobile Phone and its Applications  

 

An active way of learning a foreign language should allow all students to communicate either oral 

or in writing during the class. Simultaneously using earphones and working on the lessons provided 

by the mobile application is also part of active learning. In this situation, learners speak 5-10 times 

more than in a traditional class. Active learning lessons engage all the senses, not just listening. In 

multi-sensory learning, we read, listen, and speak at the same time, using all our senses. This 

activates more areas of our brains, so it is believed that we retain more of what we learn. 

It seems however that the conventional methods of learning English do not teach the learner 

how to stop thinking in the native language and that is why they have a very high failure rate. 

Unfortunately, nobody can think in a language that he or she is learning. Most students learn a new 

language by translating the words into their native language and tend to remember them as 

translations to their native language and this cross-translation in the head occurs, even in those cases 

when the teacher does not use the native language in the classroom. And this is where they stumble: 

learners continue thinking in the native language while trying to speak in a foreign language. It is 

nearly impossible to be different. Therefore, taking into consideration the huge help technology 

offers us nowadays, we can communicate a lot, in English for example, on groups formed on 

Whatsapp, Facebook, Instagram and so on, because it is our duty, as teachers, to help diminish the 

failure rate of learning a foreign language.  

It is true that most adults find it more difficult to learn foreign languages compared to the 

way children do because the more we use our native language the more it comes to dominate our 

linguistic field. When learning a foreign language most adults subconsciously revert to cross-

translation to and from their native language. The act of listening seems simple enough; the ears 

register the sounds produced and the brain interprets them, assuming the sounds reach the ears and 

the listener knows the meaning of the words. A child and an adult have different listening 

mechanisms. However, both the adults and the children, if helped by the technological gadgets used 

daily, can easily improve their foreign language knowledge: starting from the simple task of setting 

the gadget‘s menu in English for example, or by texting in English, or by listening to music, or 

short videos, while watching the lyrics on the screen can make a difference. Why? Because while 

active learning the ability to think in English is formed subconsciously and the habit of cross-

translation is turned off automatically. The result is that learners are able to speak the studied 

language fluently more quickly. 

Therefore, all the teaching possibilities mentioned above can bring effective benefits to the 

process of learning a foreign language. The most important benefit is their potential to offer learners 

opportunities for much more valuable communicative interaction in the target language than was 

ever possible in the traditional foreign language classroom. 
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Abstract:The pragmatical competency can be defined as a speakerřs skill of selecting and arranging the 

linguistic elements  in relation with the effect taken into consideration, and the circumstances in which there 
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Étudier une langue à l‘école  signifie d‘abord  étudier la grammaire, plus  exactement la 

grammaire explicite. Les apprenants ont une pratique de la langue et l‘enseignant doit leur faire 

comprendre le fonctionnement et l‘utilisation correcte de la langue étudiée, l‘organisation du sens 

en mots, la morphologie  des mots et les règles  nécessaires pour construire de phrases. Cet 

apprentissage  permettra aux élèves de consolider  leurs connaissances et d‘appliquer  les règles 

qu‘ils ont apprises. Pour les élèves qui connaissent déjà la langue, les concepts  d‘article, de nom, 

d‘adjectif, de sujet, de verbe peuvent mieux être compris et grâce à ces concepts on peut appliquer 

les règles.  

Une situation différente est l‘apprentissage  de la  grammaire d‘une langue étrangère où les 

concepts appris par élève en étudiant sa langue maternelle ne sont pas les mêmes. Pour l‘apprenant 

c‘est difficile d‘avoir une simultanéité entre l‘apprentissage de la production de phrases et 

l‘interiorisation des règles spécifiques pour ces phrases. Ainsi, apprendre la grammaire en langue 

étrangère est certainement différent de l‘acquisition de la grammaire en langue maternelle. 

Terme à plusieurs sens, la grammaire est expliquée par Le Petit Robert comme un ensemble 

de règles  à suivre  pour parler et écrire correctement une langue, comme les études systématiques 

des éléments constitutifs dřune langue  en ce qui concerne le sens, les formes et les procédés, 

comme les études des formes et des fonctions, plus précisément lřétude de la morphologie et de la 

syntaxe. 

Ainsi, les enseignants ont accordé une différente importance à l‘étude de la grammaire d‘une 

langue étrangère. Certains enseignants considèrent que la grammaire représente la base de la 

connaissance d‘une langue. D‘autre parte, il existe ceux qui soutient la diminution du róle de la 

grammaire en classe de langue étrangère en posant l‘accent sur l‘approche communicative. Mais il 

est évident qu‘on ne peut pas se passer de grammaire dans les pratiques langagières, même si on ne 

peut pas contester que l‘apprenant apprend à communiquer en communiquant. Pour l‘enseignant  de 

FLE l‘apprentissage de la langue passe par des pratiques communicatives en langue cible, mais 

avec la grammaire. 

Devant une langue inconnue, l‘apprenant commence à apprendre les règles de grammaire à  

travers  les explications  qu‘en donnent l‘enseignant, mais aussi par découverte. La connaissance 

des règles peut être  implicite ou explicite. La connaissance implicite permet la production des 
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énoncés et de parler la langue. Une règle énoncée d‘une manière explicite par l‘enseignant est 

nécessaire parce qu‘elle est un instrument d‘autocorrection, mais pour efficacité, il n‘est pas 

suffisant connaître la règle, elle doit être utilisée pour réaliser des actes de parole.L‘enseignant ne 

doit pas proposer un inventaire exhaustif des règles que l‘apprenant apprendrait par cœur. Une règle 

doit être intériorisée d‘une manière simple sans consulter beaucoup de pages de théorie 

grammaticale pour se décider, par exemple, quel temps verbale doit être employé pour délimiter une 

action à l‘imparfait d‘une autre action, au passé composé.Maîtriser une règle de grammaire signifie 

pour l‘apprenant un élément de stabilité et apporte un sentiment de sécurité et de progrès en ce qui 

concerne le processus de l‘apprentissage d‘une langue étrangère. 

Un aspect très important signifie le lien entre la règle et le contexte. On découvre la règle 

„dans le contexte et grâce au contexte‖(Courtillon:119). Le contexte aidera l‘apprenant à 

comprendre la règle et pour ceux qui proviennent des pays francophones est plus facile de 

reconnaître dans la langue étrangère des structures semblables à celles qui existent dans leur langue 

maternelle.Pour ces apprenants l‘enseignant doit insister sur des problèmes qui ne font pas l‘objet 

de la même attention en langue maternelle (utilisation des prépositions, l‘ordre des mots). En plus, 

la capacité de comprendre les explications des règles est différente: certains apprenants réussissent à 

construire, d‘une manière intuitive, une sorte de „connaissance implicite  de ce qui est correct et de 

ce qui ne l‘est pas.‖(Courtillon:119) 

Dans ces conditions l‘enseignant doit mélanger la démarche inductive qui offre des 

exemples contextualisés et permettent aux apprenants la découverte des règles et la démarche 

deductive qui implique l‘énonciation claire de la règle pour éviter les confusions. Tout le temps 

l‘enseignant doit être  préoccupé à adapter l‘apprentissage au rythme des apprenants pour éviter la 

monotonie.Une bonne solution pour obtenir des résultats efficaces représente le recours à des 

documents authentiques et à vidéos pour enseigner la grammaire. Les enseignants doivent trouver 

des documents pertinents et après élaborer une démarche pédagogique adaptée à un groupe donné. 

Aujourd‘hui l‘Internet et l‘enseignement assisté par ordinateur permettent à varier les documents 

introductifs  servant de base à l‘élaboration de corpus pour la réflexion grammaticale. 

 Ainsi, l‘approche communicative dont l‘objectif essentiel est d‘apprendre à communiquer 

en langue étrangère commence à marquer les pratiques grammaticales en classe de FLE. Centrée 

sur l‘apprenant, l‘approche communicative implique l‘introduction de la grammaire notionnelle-

fonctionnelle ou „une grammaire du sens, qui consiste à se centrer non pas sur la forme  (l‘imparfait 

s‘emploie dans telle ou telle situation) mais sur son sens.‖(Courtillon :122) 

Une situation spécifique est représentée par la place de la grammaire en FOS. Une formation 

en  FOS implique le travail sur des discours spécialisé où le róle de la grammaire est déterminé par 

les objectifs de communication ciblée. Certaiment, la grammaire „du sens‖, notionnelle-

fonctionnelle est celle envisagée par l‘enseignant de langue qui doit travailler avec les apprenants 

sur les possibles situations de communication présentes dans un domaine de spécialité.  

On sait que les apprenants en FOS représentent un public ciblé qui doit parvenir à maîtriser 

en compréhension et en production des discours de spécialité. Selon les besoins langagiers des 

apprenants, l‘enseignant sait que les structures grammaticales ne peuvent pas être  traitées de même 

façon et l‘apprentissage  de ces structures doit être sélectif.Par exemple, en français du tourisme on 

pose l‘accent sur l‘adjectif et sur les degrés de comparaison pour présenter et valoriser les 

destinations et les services, mais, en français du droit l‘accent est posé sur le subjonctif, sur les 

expressions de la généralités et sur l‘expression de la cause et de la conséquence et le français de la 

médecine envisage les temps de l‘indicatif, le conditionnel, les adverbes de temps et de lieu et les 

prépositions. Le discours représente ici une mise en pratique du langage  et l‘objectif signifie „de ne 

pas maîtriser la langue dans tous ses fonctionnements, mais d‘acquérir une certaine dextérité dans 

maniement de formes récurrentes dans le domaine ou le métier ciblé.‖(Mourlhon-Dallies :238) 
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On s‘impose une précision: enseigner  la grammaire en FOS ne représente une démarche 

tout à fait différente de ce que ce soit en FLE, mais l‘enseignant doit savoir adapter et proportioner 

la grammaire à la nature de la formation de l‘apprenant.  

   La démarche FOS concerne: 

1)la grammaire de discours qui  envisage l‘analyse des discours authentiques  et 

contextualisés, en tenant compte de différents paramètres de l‘énonciation qui peuvent être 

repérés dans les tâches professionnelles, de la typologie des énoncés.  Les apprenants doivent 

comprendre et produire des textes qui dépendent du contexte professionnel. Cette pratique 

grammaticale est orientée sur le sens et la pragmatique professionnelle. 

    2)la grammaire de texte, inspirée par la grammaire générative et transformationnelle, concerne 

les conditions de cohérence et de cohésion du texte en analysant la micro-structure textuelle,les  

différentes unités déictiques. 

 3)la grammaire de phraseest utilisée en FOS et concerne la  maîtrise de l‘orthographe, la fonction 

des constituants ou des unités phrastiques.  

Les aspects grammaticaux sont abordés d‘une manière progressive en partant du discours 

pour aller vers la phrase. Les discours doivent être compris dans leurs globalité en lien avec la 

situation professionnelle. Les apprenants, dans les activités de réemploi des structures repérées et 

analysées, réussissent à produire des textes porteuses de sens.Ils doivent réaliser des tâches 

langagières au sein de tâches professionnelle mises en évidence par l‘analyse de besoins. 

Par exemple, aux étudiants en médecine, deuxième année d‘étude, l‘enseignant propose la 

lecture ou l‘audition de textes en français issu de leur domaine de spécialité en tenant compte que 

les apprenants connaissent le contenu informatif et pragmatique dans leur langue maternelle. Les 

connecteurs logiques et argumentatifs, les temps verbaux, la voix passive ou les les formes 

impersonnelles peuvent être des points d‘achoppement qui risque le blocage de l‘initiative. Le róle 

de l‘enseignant consiste à  exploiter les points grammaticaux avec les étudiants par questionnement, 

explication et exemplification. Les exercices contextualisés sont nécessaires pour les activités de 

production parce qu‘on simule les situations que les apprenants devront effectivement accomplir à 

l‘issue de leur formation. 

La grammaire qui apparaît comme imbriquée dans le document et contextualisée est 

préférable pour l‘enseignant parce qu‘elle est une « grammaire notionnelle-fonctionnelle », liée au 

sens et aux objectifs communicatifs du document, lui même issu d‘une collecte de données sur le 

terrain et d‘une analyse des besoins des étudiants. Le manuel Soigner en français. Méthode 

dřapprentissage pour les infirmiers non francophones, auteurs Laëtitia Debboub avec la 

collaboration d‘Annie Santucci propose des fiches de grammaire, présentées d‘une manière 

explicite, insérées à l‘intérieur du livre, suivies par des exercices qui envisagent le nouveau aspect 

grammatical présenté, mais  contextualisé, en utilisant les notions dans langage de spécialité. Ainsi, 

la place de la grammaire n‘est pas détachée du reste des activités pédagogiques proposées aux 

apprenants, elle est contextualisée et réussisse à établir une relation étroite avec le discours de 

spécialité. 

En conclusion, le traitement de la grammaire en FOS, fondée sur le sens, à une spécificité 

qui réside dans la démarche intégrative qui pose l‘accent sur l‘enjeu de communication des 

situations ciblées à l‘intérieur des activités didactiques. 
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like many of todayřs immigrants, in a continous search for a place he may warmly call home. Nevertheless, 
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Vidiadhar Surajprasad Naipaul is not what one would call a typical writer, enjoying the 

fame of his books and a tranquil space of creation. He was born in Trinidad to an Indian family who 

had moved (or was rather shipped) there in the late 1890s, as indentured laborers and stayed. 

Naipaul himself grew up in a very crowded household - later depicted in a fictionalized manner in A 

House for Mr Biswas -, waiting for the promises of the New World to be fulfilled. At seventeen, he 

left Trinidad for England and thus began his continual quest for a place of his own and a type of 

writing that would reflect his complex personality. 

Naipaul can hardly be labeled as either a ‗colonial‘ or a ‗postcolonial writer‘, as that he 

started writing at a time when ―postcolonial literature had yet to be invented as a genre or as a 

profitable business, and his work remained an anomaly‖ (French, 2009: 200). The topics of his 

novels and travel writing do not fit the postcolonial definition as such: one will rarely encounter 

people celebrating multiculturalism, enjoying the privileges of several languages or embracing 

hybridity as their ultimate feature. On the other hand, all of Naipaul‘s characters will be drifting, 

looking for a place they can claim as their own and for a final parting with their colonial bondage.  

More than reflecting postcolonial identity, Naipaul‘s writings focus on the 

decolonization process and what it has involved along the way, as well as on the idea that, one way 

or another, imperialism still shapes people‘s views. This is the main reason for which I would 

situate V.S. Naipaul at the very border between colonialism and postcolonialism, seen as timelines 

rather than ideological constructs. A colonial product himself, he very distinctively captures the 

‗Third World‘ topics (though he would virulently reject the term), exposing not only the 

postcolonial glory, but also its decay. I believe it is extremely important to read his writings in this 

line and not be misled by the postcolonial discursive traps, which would not best highlight his 

complex world. 

A House for Mr Biswas is and is not fiction. One of Naipaul‘s major first novels, it is 

the account of Mr Biswas‘ life, following him from an early age and until his death. Born ‗in the 

wrong way‖ (that is, at midnight), having an unlucky sneeze (which will finally lead to his father‘s 

death) and an extra finger (which will simply come off one night), he will be continuously 

searching for a place and a job that could define him. However, everything he starts proves a wrong 

choice: as a young child, he drives a neighbor‘s calves, which drown due to his negligence. He is 

taken as an apprentice by a pundit but finally (and indirectly) defecates on the holy tree, whose 

flowers should have been used for doing the puja. He takes up sign writing, and his own writing 

will lead to a marriage he does not wish for and a wife whom he both respects and hates. He serves 

as a kind of colonial ruler on his new relatives‘ land, but his house will be set on fire and his dog 
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killed. He eventually becomes a journalist only to be sent as a reporter to dull events. He leaves this 

job and takes on a governmental position, to see his department dissolved and return to the paper he 

gets fired from at the end of his life. 

His many jobs overlap with the houses he tries to build for his family, which also have 

tragic endings: they are burnt down, collapse, will not be erected or will prove to be scams. The 

novel thus traces his full-of-comic-events tragic life, which could rather pass for a Greek tragedy. 

Mr Biswas (so called throughout the novel, even as a baby) stands as the symbol of an entire 

generation who, like Naipaul himself, was looking for a place of its own due to the fact that its 

colonial heritage could not provide one. It is his strong belief that a house of his own could offer 

solidity to a rather vacillating identity. 

Fatherless from a very young age, Mr Biswas refuses the help of his mother‘s family 

(after several altercations) and becomes a sign-painter, ironically ornating all the Hindu Trinidad 

shops with Christmas decorations, as a sign that colonial rule has left deep marks on the local 

population‘s tradition. As Elleke Boehmer has noticed, ―the British Empire at its height required 

mobilizing symbols‖ (Boehmer, 2005: 23) and which one was more appropriate to be imported than 

the birth of Jesus? It is during these Christmas proceedings that he starts painting the shop of the 

Tulsis, a large family with colonial attitudes due to their wealth and lifestyle. There he sees Shama, 

one of the family‘s unmarried daughters, and starts liking her. After leaving an apparently harmless 

note on the desk, he is quickly trapped by the family into marrying her, although he does not want 

to get married and even refuses to sleep with his newly-acquired wife at first.  

His designated place from then on will be the Hanuman House, a mansion which could 

easily deceive the viewer not looking closer at its faults and misconstructions. The whole novel 

revolves, in fact, around the idea of examining, or rather not examining things, from a closer 

perspective. First impressions can, indeed, be deceiving, as it happens to Mr. Biswas‘ own mother, 

Bipti, upon paying the first and the last visit to the Tulsi house: 

 

She described a house he hardly knew. She spoke of a drawing room with two 

tall throne-like mahogany chairs, potted palms and ferns in huge brass vases on marble 

topped tables, religious paintings, and many pieces of Hindu sculpture. She spoke of a 

prayer-room above that, which, with its slender columns, was like a temple: a low, cool, 

white room, empty except for the shrine in the centre. She had seen only the upper floors of 

the concrete or rather, clay-brick, building. He didn‘t tell her that that part of the house was 

reserved for visitors, Mrs Tulsi, Seth and Mrs Tulsi‘s two younger sons. And he thought it 

better to keep silent about the old wooden house which the family called ‗the old barracks‘ 

(Naipaul, 2002: 100). 

 

The house is the projection of imperialist architecture on the island; rather than a wood 

and dirt construction, it is a Victorian mansion projecting the success of colonialism. The family‘s 

lifestyle as such is colonial, as they own numberless lands and laborers who are treated like slaves. 

In fact, one of Mr. Biswas‘ jobs is to live in barracks in the fields, so as to discourage a revolt from 

the oppressed peasants‘ part. Seth, Mrs. Tulsis‘ brother, is the very definition of the colonial ruler, 

walking his fields stick in hand in order to see if his laborers obey. Like many of Naipaul‘s 

characters, he forgets that he is a former colonial subject himself and becomes a ruler, behaving in 

the manner of the imperialists in India. 

The entire family is actually organized in a hierarchical way, each member obeying 

another and being invested with various degrees of power: ―Though Hanuman House had at first 

seemed chaotic, it was not long before Mr Biswas had seen that in reality it was ordered, with 

degrees of precedence all the way down, with Chinta below Padma, Shama below Chinta, Savi 

below Shama, and himself far below Savi [his eldest daughter]‖ (Naipaul, 2002: 195). This precise 

structuring of the family is obviously not a haphazard event, but the exact replica of a system they 
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had witnessed as functioning and decided to freely borrow. David Cannadine has also mentioned 

this rather ironic hierarchy which was typical of India: ―mules, horses and elephants obeyed their 

drivers, who in turn obeyed their sergeants, who obeyed their lieutenants, who obeyed their 

captains, who obeyed their majors, who obeyed their colonels, who obeyed their brigadiers, who 

obeyed their generals, who obeyed their viceroy‖ (Cannadine, 2001: 43). 

Unfortunately for Mr. Biswas, this system does not appear to include him. In fact, 

Hanuman House contains within its walls the entire life of colonial Trinidad and Biswas is not 

ready to submit. This micro-universe - screaming children of all ages, wives who love each other or 

hate one another just as deeply, widows neglected and forgotten, husbands who either beat their 

wives or ignore them -, is the projection of the larger island itself. At first, Biswas decides to be 

rebellious, to defend himself by verbal aggression, but as Shama begins having his children, he 

realizes that he needs a house of his own. It is the beginning of his long quest. 

At first they move to The Chase, a remote village where Seth owns a small shop and the 

little house attached to it. Yet, instead of feeling relieved for the first time in his adult life, he cannot 

enjoy the privacy this new place offers, nor can he sincerely love his wife. Instead, they start 

acquiring pieces of furniture; with every new house they inhabit, they will purchase a new and 

useless item to accompany them through life. These objects will be the only palpable items to 

define their identity, their past and present: 

 

She spread out the Japanese coffee-set on one shelf. The other shelves remained 

empty, and the glass cabinet, for which she had committed herself to many months of debt, 

became another of her possessions which were regarded as jokes, like her sewingmachine, 

her cow, the coffee-set. It was placed in the front room, which was already choked with the 

Slumberking, Theophile‘s bookcase, the hatrack, the kitchen table and the rocking chair 

(Naipaul, 2002: 461). 

 

Mr Biswas will be accompanied by these items throughout his entire life, while 

perpetually house-hunting. He will leave The Chase, going back to Hanuman House, determined, 

however, to look for a place of his own. Strangely enough, the Tulsi residence will be his only 

stable residence, along with the family‘s house in Port of Spain. He will return to this old order 

every time he fails, denying the fact that the old imperial settlement might define him, as a person 

torn between old rules and new views upon life. He will try to build a house in Green Vale, on 

Seth‘s land; even though he wishes for it to be ‗modern‘, his standards lower as he sees that he has 

no money. The house will burn down, so that he goes back to Hanuman House. He will once more 

try to build a house near the barracks, which will share the imminent fate. Yet, all Mr. Biswas wants 

is a house: 

 

He had thought deeply about this house, and knew exactly what he wanted. He 

wanted, in the first place, a real house, made with real materials. He didn‘t want mud for 

walls, earth for floor, tree branches for rafters and grass for roof. He wanted wooden walls, 

all tongue-and-groove. He wanted a galvanized iron roof and a wooden ceiling. He would 

walk up concrete steps into a small verandah; through doors with coloured panes into a 

small drawingroom; from there into a small bedroom, then another small bedroom, then 

back into the small verandah. The house would stand on tall concrete pillars so that he 

would get two floors instead of one, and the way would be left open for future development. 

The kitchen would be a shed in the yard; a neat shed, connected to the house by a covered 

way. And his house would be painted. The roof would be red, the outside walls ochre with 

chocolate facings, and the windows white (Naipaul, 2002: 219). 
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Michael Gorra rightfully states that A House for Mr Biswas is ―Naipaul‘s richest 

evocation of ‗unhousing‘‖ (Gorra, 1997: 64). Even if the novel revolves around the houses he 

inhabits, it also revolves around the houses which fail him, focusing on his quest. It is not that he 

could not build a solid house, but that everything around him is extremely loose by definition. The 

Tulsis‘ goals are rather simple: they want to earn as much money as possible, rule over several areas 

of the island and send their children to be educated abroad. Thus, a whole competition of prune 

eating and milk drinking takes over the household, the mothers firmly believing that such natural 

ingredients would resurrect their offspring‘s inborn intelligence. 

It is interesting to see that, even from an educational perspective, the Tulsis go back to 

colonial ideas about proper schools. Their use of English is as confused as their lives: Mr. Biswas 

uses it when addressing Shama‘s family, but also when talking to the wife he regrets marrying: 

―Having trapped him in the mood, she removed her hand, blew her nose and dried her eyes. [Mrs 

Tulsi] ‗Whatever happens, you keep on living. Whatever happens. Until the Lord sees fit to take 

you away‘. The last sentence was in English; it took him aback, and broke the spell‖ (Naipaul, 

2002: 171). The Tulsi household thus embodies the perfect definition of ―an education in western 

ways for minorities of all kinds‖ (Hobsbawm, 1989: 79), who have acquired a language which they 

cannot master.  

Even if the women in the household speak only in Hindi, this language cannot aid them 

when talking about medical or judicial issues, and thus they are forced to speak English to each 

other: 

 

Friendly sisters exchanged stories of their husbands‘ disabilities, the names of 

illnesses and remedies forcing such discussions to be in English. ‗He got one backache these 

days.‘ ‗You must use hartshorn. He did have backache too. He try Dodd‘s Kidney Pills and 

Beecham‘s and Carter‘s Little Liver Pills and a hundred and one other little pills. But 

hartshorn did cure him.‘ ‗He don‘t like hartshorn. He prefer Sloan‘s Liniment and Canadian 

Healing Oil.‘ ‗And he don‘t like Sloan‘s Liniment‘ (Naipaul, 2002: 107). 

 

Even if Hindi is the language used in a familiar context, Biswas‘ children do not seem 

to understand it. It is this new generation, forgetful of oppressive histories, that he fights for. At first 

disappointed in his son, Anand, he will project in him all his fatherly ambitions, determined to send 

him to a proper school in England. Once he gets there, he will, indeed, gradually leave his family 

behind, rarely answer letters and not come back for his father‘s funeral. To the young man, old ties 

must be forgotten in order for him to see a different kind of future. 

Nevertheless, life is not only miserable to Mr. Biswas. When leaving his wife and 

heading for Port of Spain, he becomes a journalist, seeing his name in print over and over again and 

enjoying his job for the first time in his life. Moreover, he secretly toys with the idea of becoming a 

novelist: 

 

ESCAPE By M. Biswas At the age of thirty-three, when he was already the 

father of four children … Here he often stopped. Sometimes he went on to the end of the 

page; sometimes, but rarely, he typed frenziedly for page after page. Sometimes his hero had 

a Hindi name; then he was short and unattractive and poor, and surrounded by ugliness, 

which was anatomized in bitter detail. Sometimes his hero had a Western name; he was then 

faceless, but tall and broad-shouldered; he was a reporter and moved in a world derived 

from the novels Mr Biswas had read and the films he had seen. None of these stories was 

finished, and their theme was always the same. The hero, trapped into marriage, burdened 

with a family, his youth gone, meets a young girl. She is slim, almost thin, and dressed in 

white. She is fresh, tender, unkissed; and she is unable to bear children. Beyond the meeting 

the stories never went (Naipaul, 2002: 362-3). 
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In this fictional account, Biswas allows all his fantasies and frustrations to come to light. 

To him, there are two versions of reality: one is identified with the black man, depicted as 

―unattractive and poor‖, while the other is the reality of the white male, always robust and 

charming. The world Mr. Biswas inhabits feeds itself on such stereotypes, as a remnant of the 

imperial period. Homi Bhabha has also discussed the issue of the skin as one of the main 

stereotypes, the ―most visible [of] fetishes, recognized as ‗common knowledge‘‖ (Bhabha, 2002: 

78) and a very public element in the game of power. Thus, there can only be these two faces to the 

world: one corresponding with reality and the other, dreamlike one. Eventually, even Mr Biswas‘ 

dream seems to come true: he starts working for the government, buys a car which he highly praises 

and even a real house (which he will owe money for to his relatives, until the end of his life). To 

Biswas, however, a dream can easily turn into a nightmare: the house he buys dearly proves to be a 

scam, erected out of used materials and full of traps:  

 

He has seen the house like a guest under heavy obligation to his host. If it had 

not been raining he might have walked around the small yard and seen the absurd shape of 

the house. He would have seen where the celotex panels on the eaves had fallen away […] 

He would have seen that the house had no back door at all. […] The landing pillars had 

rotted because they stood next to a tap […] Then they discovered that the yard had no 

drainage of any sort. […] They discovered that none of the windows downstairs would 

close. Some grated on the concrete sill; others had been so warped by the sun that their bolts 

could no longer make contact with the grooves (Naipaul, 2002: 598; 606). 

 

Thus, the house in Sikkim Street, his last station on his long journey, cannot provide the 

feeling of coziness that he was looking for. The house‘s shortcomings somehow overlap with his 

own life‘s, his continual quest and its remaining marks. For Mr. Biswas there can be no other end. 

Although he resembles a colonial subject, his inner wanderings are signs of his postcolonial 

existence, which influences his choices. Like other postcolonial figures, he will be doomed to this 

incessant quest, to this back and forth, to these drifts between periphery and centre. Having reached 

the centre, though not feeling fulfilled, he is so relieved that he can die and leave behind a 

generation who will, hopefully, be entirely the product of the New World. 

Seen by most critics as a ‗comic masterpiece‘, A House for Mr. Biswas is rather the 

personal tragedy of the individual in search of a place of his own, which should define him. 

Because of the world he lives in, somewhere at the borderline between colonialism and 

postcolonialism, Biswas cannot find this specific place, no matter how many times he settles down. 

He is destined to continually look for himself and this new place in the world. 

Rather than just reflecting Mr Biswas‘ life, the novel will also mirror the very 

wanderings of Naipaul himself, most of the time in a quest for a place of his own, never really 

satisfied and always ready to leave once more and search further. This is one of the burdens that the 

postcolonial must bear through life, never really sure about the whereabouts of place and language.  
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Abstract: Icebreaking activities used in adult education play a pedagogical role in the sense that, as it 
appears from the title of the paper, they have the role of "breaking the ice" of our everyday relationships, of 
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cooperation in the gup or on negotiated cooperation in small groups.In this paper I will present some of the 
techniques for breaking the ice used in adult education. 
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1. Introducere 

Educația adulților este un tip de educație organizată în forme și instituții specifice, având ca 

scop desăvârșirea educației în planul culturii generale și profesionale a persoanelor adulte. 

Este procesul prin care orice persoană într-un cadru instituționalizat sau și în afara lui 

încearcă: să-și îmbogățească cunoștințele, să-și dezvolte abilitățile și competențele, să-și însușească 

procedeele  acționale și modelele comportamentale noi, necesare pentru a face față  cu succes 

cerințelor sociale și profesionale. 

Literatura de specialitate oferă numeroase definiții ale educației adulților: ,, un tip de 

educație organizată în forme și instituții specifice, având drept scop desăvârșirea educației în planul 

culturii generale și profesionale a persoanelor adulte, implicând demersuri de autoinstruire și 

autoeducație.‖ (M. Mircescu, 2003). 

Față de copii și adolescenți ,,care reconstruiesc lumea după fantezia și visurile lor‖, adulții 

sunt în etapa realismului, a înțelegerii propriei persoane, a prezentului și a relativității 

proiectelor.‖ (R. Mucchielli, 1982). 

Educația adulților  acoperă preocupări variate ale individului și promovează conceptul de 

societate care învață: „learning society.‖ 

Variabilele  care influențează  învățarea la adulți sunt: persoana adultă și contextul în care 

învață adultul. 

 

2. Principii: 

 responsabilizarea adultului pentru propriul program de pregătire; 

 promovarea unor relații de parteneriat între profesor  și cursant; 

 valorificarea  funcției educogene a colectivului și a experiențelor profesionale  ale 

fiecărui participant la program; 

 stimularea creativității și inventivității; 

 actualizarea cunoștințelor  și deprinderilor prin noutăți  din domeniul profesional 

respectiv; 

 centrarea pe situațiile problematice cu care se confruntă adultul în viața socială și 

profesională. 

3. Obiective: 

 a identifica indicatorii  de restructurare personală; 

 a face din cel format,  centrul acțiunii; 

 a construi motivația; 
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 a pleca de la practică; 

 a învăța adulții să învețe; 

 a da timp de învățare; 

 a stimula valorile grupului. 

 

4. Programe de formare pentru adulți: 

 cursuri predate full-time, bazate pe conferințe; 

 cursuri predate part-time; 

 programe de pregătire bazate pe muncă; 

 programe deschise, flexibile, de învățare la distanță; 

 învățarea bazată pe resurse; 

 învățarea ,,on-line‖; 

 învățarea colaborativă utilizată în grupuri de lucru; 

 studiul independent. 

Pentru educația și consilierea adulților există programe ale ministerelor, programe 

interministeriale, programe ale ONG-urilor  și comunității locale, axate pe diferite probleme: 

depășirea analfabetismului; diminuarea agresivității domestice; menținerea sănătății; petrecerea 

timpului liber; perfecționare profesională. 

 

5. Tehnici 

Pornind de la programele de consiliere pentru adulți,  propun în lucrarea de față câteva 

dintre cele mai cunoscute tehnici  folosite în  educația adulților. 

Tehnica Conținut Obiective 

1. Prezentarea numelui și 

a semnului 

- fiecare participant își spune numele și un 

semn /gest semnificativ; 

- participanții următori își spun propriul 

nume, semnul și numele participanților 

anteriori.  

- cunoașterea 

numelor; 

- memorarea 

numelor; 

- diferențierea 

persoanelor 

printr-un simbol. 

2. Eticheta de la gât - pe o bucată de hârtie, fiecare își scrie 

numele și desemnează ceva care să-l 

reprezinte pozitiv; 

- fiecare își pune eticheta la gât și explică 

simbolul său. 

- reținerea numelor; 

- diferențierea față 

de simbol; 

- autoprezentarea. 

3. Sunt vedetă - participanții colecționează unul de la 

celălalt cât mai multe autografe timp de 5  

minute; 

- cel care reușește să identifice  cât mai 

multe autografe cu persoanele respective, 

va fi adevărata vedetă. 

- cunoașterea 

colegilor 

4. Lista cu definiții - fiecare scrie pe un bilețel o caracteristică a 

sa  pe care se presupune că lumea  nu o 

cunoaște, fără a-și scrie numele; 

- se face o listă mare cu toate caracteristicile, 

numerotate; 

- prin convorbiri directe, fiecare încearcă să 

- găsirea unui ceva  

specific, pentru 

fiecare; 

- formarea unei 

imagini de 

ansamblu asupra 
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identifice persoanele cărora le aparțin 

caracteristicile; 

- după 15-20 minute, se numără numărul 

persoanelor identificate; 

- cei care nu au fost identificați își spun 

singuri caracteristica.  

grupului; 

- recunoașterea/ 

      identificarea     

      celorlalți; 

- realizarea unei 

comunicări 

directe. 

5. Cine sunt? - fiecare participant primește 2 cartonașe- 

Autoportret și Ce îmi place. 

- pe fața goală a cartonașului Autoportret, 

fiecare oferă amănunte despre propria 

persoană (vârsta, înălțimea, numărul de la 

pantof, culoarea ochilor); 

- pe fața goală a cartonașului  Ce îmi place, 

va face o listă a preferințelor sale (sport, 

cărți, cântece, filme, culori, animale); 

- participanții se așază în cerc și fiecare 

citește cu glas tare cele 2cartonașe; 

- cartonașele se strâng în 2 teancuri , se 

amestecă și se așază cu  scrisul în jos; 

- pe rând, fiecare  trage câte un cartonaș din 

fiecare teanc, pe care îl citește cu glas tare; 

- el trebuie să ghicească cui aparține; 

- dacă ghicește capătă o boabă de fasole, 

dacă nu, cartonașul se pune la loc, ultimul 

în teanc și jocul continuă; 

- câștigă cel care a strâns cât mai multe 

boabe de fasole. 

- autocunoaștere 

6. Scara vieții - pe un panou se desenează o scară  pe care 

se notează, în funcție de vârsta 

participanților, diferiți ani; 

- pe rând, fiecare participant va nota în 

dreptul unui singur an evenimentul pe care 

îl consideră cel mai important din viața sa. 

- autocunoaștere 

7. Cum te simți azi? - fiecare participant va primi o fișă care 

cuprinde expresiile faciale posibile pentru 

ilustrarea unei trăiri afective de un anume 

tip și moment; 

- fiind numerotate, profesorul cere fiecăruia 

să indice numărul mimicii pe care o 

consideră potrivită pentru starea lui 

sufletească  și le consemnează pe tablă. 

- exprimarea 

sentimentelor și a 

stărilor într-un 

anumit moment 

8. Jocul cu scaunele  - inițial toți participanții stau pe câte un 

scaun; 

- fiecare participant spune câte o 

caracteristică  și se așază pe scaunul din 

stânga sa; 

- cei care nu îndeplinesc această 

- relaxare; 

- implicare în jocul 

grupului; 

- stimularea 

imaginației; 

- acceptarea și 
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caracteristică rămân pe scaun; 

- dacă scaunul este ocupat, participantul se 

așează pe genunchii celui care stă pe 

scaun; 

- după 10 persoane, se scot scaunele libere și 

se continuă jocul.  

suportarea 

celorlalți. 

9. Oglinda - se formează perechi, un participant se 

mișcă, iar celălalt încearcă să fie oglinda 

lui. 

- reflectarea 

celuilalt;  

- parafrazare; 

- empatie. 

10. Caleidoscop - se formează grupuri de 6 persoane; 

- fiecare echipă urmează să realizeze un 

personaj simbolic care să prezinte o 

caracteristică a fiecărei persoane 

aparținând echipei respective; OCHI 

ALBAȘTRI CA…./ CERCEI CA……. 

- după 15 minute fiecare echipă își va 

prezenta desenul urmând ca ceilalți 

participanți să ghicească cui aparțin 

caracteristicile personajului respectiv.   

- intercunoaștere 

11. Atenție la partener - partenerii, spate în spate, își schimbă 5 

amănunte din înfățișare; 

- față în față, trebuie să identifice cele 5 

modificări; 

- se mai adaugă 5 schimbări.  

- testarea spiritului 

de observație 

12. „Simon says” - un conducător de grup dă comenzi la care 

grupul trebuie să răspundă numai dacă sunt 

precedate de ,,Simon says‖ ; 

- între comenzile uzuale, se intercalează 

comenzi care să-i pună pe  participanți în 

situații ridicole; 

- la sfârșit se dă o comandă absurdă- de 

neacceptat. 

- realizarea faptului 

că sfaturile nu 

sunt întotdeauna 

bune și nu sunt 

întotdeauna 

executabile sau 

acceptabile 

13. Vânătoarea de 

fotografii 

- se spune că o fotografie valorează cât o 

mie de cuvinte; 

- aproape toată lumea are una sau mai multe 

fotografii de familie, în telefon, portofel 

mai ales într-o sală plină de adulți; 

- după ce se prezintă, formatorul le împarte  

cursanților coli A4 pe care este imprimat 

următoarea listă: bebeluș dormind, poza cu 

întreaga familie, poza unei persoane în 

vârstă , poza unui absolvent, copil pe 

bicicletă, poza cu familia la mare, poza 

câinelui, poza pisicii, copil râzând, copil 

plângând, bunici, poza de la nuntă, poza 

iubitului, soțului, soției; 

- formatorul înmânează fiecărui participant 

- lucru în echipă 
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câte o listă apoi le cere să găsească 3 

cursanți cu poze diferite  și  să îi întrebe ce  

îi determină să poarte la ei acele poze; 

- activitatea durează aprox. 30 minute; 

- la final, fiecare participant va prezenta cele 

aflate în fața întregului grup, având grijă să 

specifice numele celui căruia îi aparține 

fotografia; 

- posesorul va arăta fotografia clasei. 

14. Din fericire/nefericire - acest joc poate fi jucat în perechi sau în 

cerc; 

- primul jucător  începe povestea cu….din 

fericire/ nefericire după care se continuă 

intercalarea. 

- creativitate; 

- lucru în echipă. 

15. Alinierea în ordinea 

zilei de naștere 

- fără să vorbiți, aliniați-vă în funcție de ziua 

și luna voastră de naștere; 

- grupul este lăsat să se descurce singur  și 

pentru ordinea de aliniere să folosească 

comunicarea nonverbală. 

- comunicarea 

nonverbală 

16. Nume celebre - trainerul scrie un nume celebru (un star, un 

personaj istoric, un personaj de desene 

animate) pe o etichetă și lipește pe spatele 

fiecăruia fără să le spună; 

- participanții  se mișcă și pun întrebări de 

tipul  Da/ Nu până ghicesc cine sunt ei. 

- intrecunoaștere; 

- comunicare 

directă.  

17. Exercițiul cu mingea  - imediat după prezentări, coordonatorul 

aranjează grupul în cerc și se cere fiecărui 

participant să arunce mingea unui alt 

participant din partea opusă spunându-le 

numele; 

- după ce fiecare participant și-a aruncat 

mingea cel puțin o dată, coordonatorul 

anunță ca vom repeta acțiunea, dar vom 

cronometra,  apoi anunță regulile: fiecare 

persoană trebuie să atingă mingea în 

aceeași ordine ca în prima tură; fiecare 

participant trebuie să prindă mingea cu cel 

puțin o mână; cronometrul este oprit când 

mingea ajunge la coordonator; 

- pentru a complica jocul, se pot folosi 3 

mingi în același timp în joc; 

- coordonatorul își exprimă dezamăgirea față 

de performanța grupului și îi îndeamnă să 

reia de data aceasta mult mai repede; 

- dacă se cer clarificări, coordonatorul reia 

regulile. 

- după mai multe 

reluări, 

coordonatorul va 

face o pauză și va 

folosi exercițiul 

pentru a trage 

morala care va fi 

relevantă la un 

moment dat; 

-  contestă 

ipotezele; 

- nu te mulțumi cu 

primul răspuns; 

- fii creativ. 

18. Visul - toată lumea stă în cerc și fiecare trebuie să 

se prezinte, oferind date despre originea și 

- autocunoaștere; 

- intercunoaștere. 
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aspirațiile lui de viață. 

19. Jocul numelor - este  cunoscut și sub denumirea de jocul 

adjectivelor;  

- un participant alege un cuvânt care îl 

descrie ca persoană; 

- acest cuvânt trebuie să aibă aceeași inițială 

cu cea a prenumelui, (ex. Numele meu 

este Vivace Velasquez, cel care urmează 

trebuie să rostească adjectivul și numele 

înainte de a se prezenta; bună ziua Vivace 

Velasquez, numele meu este Drăguț Dan, 

a treia persoană va relua numele celor 

dinainte și se va prezenta la rândul său: 

Bună ziua Vivace Velasquez, Drăguț 

Dan, numele meu este Hazliu Horia. 

- toți participanții se vor prezenta , iar 

ultimul participant va trebui să spună 

numele tuturor, lucru care va fi amuzant 

pentru toți participanții. 

- intercunoaștere; 

- memorare. 

 

 

 

 

Concluzii 

Zonele de interes stimulează interesul lectorului  prin claritatea setului de concepte 

examinate, prin pătrunderea în spectrul motivațional , atitudinal și al valorilor conduitei  adultului 

atât în societate cât și la locul de muncă. 

Credem că o strategie de promovare a serviciilor de consiliere va avea efectul scontat dacă 

avem în centrul preocupărilor noastre și adulții. 

Lucrarea își demonstrează utilitatea practică satisfăcând nevoia de informare în domeniul 

consilierii și consultanței adulților, oferind, totodată, deschideri spre managementul de programe și 

proiecte în acest domeniu. 
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Abstract: The present paper aims to go through an interpretative route of intertextuality in Romanian 
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În textele literare scriitorii cu experiență își construiesc narațiunile pornind, uneori, de la 

poveștile tradiționale; la fel, și în publicitate, scriitorii de texte publicitare, adică copywriter-ii se 

folosesc de textele originale pentru a ajunge la inima consumatorului. Acest lucru se întâmplă 

deoarece un mesaj publicitar trebuie să fie concis, direct și de multe ori provocator în primul rând la 

nivel de discurs pentru a atrage atenția consumatorului. Iar textele din literatura sau alte domenii 

cunoscute de către consumatori stârnesc curiozitatea și memoria acestora. Tocmai de aceea, 

practicienii din domeniul publicității apelează la intertextualitate.  

Termenul de „intertextualitate‖ se referă la raportul existent între texte diferite care alcătuiesc 

împreună un ansamblu, la modul în care un text poate să facă referire sau să se bazeze pe un alt text. 

În practica publicitară, intertextualitatea se folosește într-un mesaj publicitar folosindu-se de textul 

original astfel încât cel de-al doilea text poate să-l folosească și să-l dezvolte pentru a fi înțeles mai 

bine. 

 În lucrarea ‖Limbajul publicității„  Angela Goddard subliniază că intertextualitatea este un 

termen care se referă la modul în care un text poate să facă referire sau să se bazeze pe un alt text : 

„Intertextualitatea poate fi o componentă importantă a sensului unui mesaj publicitar, prin faptul că 

textul original la care se face referire a comunicat deja un mesaj pe care al doilea text poate să-l 

folosească și să-l dezvolte. În acest mod, al doilea text are de lucrat mai puțin pentru a fi înțeles – 

poate considera o certitudine faptul că textul original a lăsat o urmă ce poate fi folosită în avantajul 

său.‖ (A. Goddard 2002 45)  

În ceea ce privește comunicarea textual-discursivă, Patrick Charaudeau constată că există 

patru niveluri de „punere în scenă‖ fondate pe mecanisme de limbaj pertinente (Charaudeau 1983 

68-130): 

          1. nivelul enunțiativ (plasarea protagoniștilor în actul de limbaj – EU/NOI și TU/VOI – și 

producerea comunicării prin enunțuri); 

          2. nivelul argumentativ (organizarea și descrierea lumii – EL/EI/ELE – prin operații mental-

cognitive cu rol demonstrativ-persuasiv); 

          3. nivelul narativ (organizează și descrie lumea pe baza acțiunilor și calificărilor actanțiale); 

          4. nivelul retoric (organizează și descrie limbajul însuși cu ajutorul operațiilor fono-sintactice 

și al relațiilor morfo-semantice, creând tropi și figuri). 

Dintre aceste patru niveluri, intertextualitatea se află la nivelul structurii enunțiative. 
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Orice enunț este o structura cu semnificații, de lungimea unei propoziții sau a unei fraze sub 

formă orală sau scrisă, spontan și deschis, care actualizează competența și creativitatea lingvistică a 

individului conturând caracterul pragmatic al comunicării. 

Intertextualitatea depășește instanța enunțiativă deoarece convoacă  în context un discurs cu 

trăsături, aspecte și nuanțe specifice care au un efect de evocare aluzivă sau prin contagiune (texte 

literare, cuvinte argotice, expresii la moda, evenimente cunoscute, imagini, celebrități). Discursul 

raportat (citatul) și discursul aluziv (trimiterea voalată) sunt cele care includ enunțuri intertextuale. 

Pentru ca intertextualitate să funcționeze, consumatorii trebuie să recunoască textul original în 

caz contrar reclama va fi o enigmatică totală pentru ei. Vorbind despre o ‖formula ritmică‖ ca semn 

de recunoaștere a mesajului publicitar, Vasile Sebastian Dâncu susține că pentru o mai bună 

decodificare a mesajului ‖Cea mai performantă substituție este aceea în care se schimbă doar o 

singură silabă. Se respectă câteva identități parțiale (ritmice, vocalice și consonantice) pentru a se 

putea face o recuperare rapidă a formulei stereotip bazându-se pe u reflex de tatonare prin 

substituție, natural, folosit de fiecare dintre noi atunci când încercăm să ne aducem aminte de un 

nume de persoană, de exemplu.‖ (Dâncu 2001 145)  

Desigur , intertextualitatea funcționează diferit în funcție de publicul-țintă : dacă o campanie 

publicitară se adresează persoanelor în etate, se utilizează un slogan din tinerețea lor pe care aceștia 

îl vor recunoaște și care va provoca nostalgia acestora. Intertextualitatea poate să migreze între 

diferite forme : texte tradiționale literare cu autori foarte cunoscuți; texte si stiluri de film, texte 

aparținând aceleiași epoci, în cazul unor produse sau servicii folosind numele sau sloganul celuilalt 

pentru propria publicitate, proverbe și zicale populare. 

În lucrarea „Eseuri critice‖, Roland Barthes face distincția între scriitori și scriptori: scriitorii 

produc texte prin însăși activitatea lor, pe când scriptorii folosesc limbajul ca mijloc, urmând un 

anumit scop extratextual. Pentru scriitor, cuvântul constituie o creație (el poate inventa o metaforă 

chiar de dragul ei), în timp ce scriptorul (copywriter-ul)  „suportă o creație‖: apelează la metaforă, 

pentru a plasticiza expresia, pentru a capta atenția, pentru a convinge etc. (R. Barthes 2006 127)  

Atât textul literar, cât și textul publicitar tind să fie concise, convingătoare, captivante, 

atractive, elaborate stilistic. Procedeele intertextualității sunt frecvente în publicitate : sloganuri ca  

„Spune-mi ce mesaje primești, ca să-ți spun cine ești‖, „Yala bună trece primejdia rea‖ sau 

construcții dintr-un alt registru funcțional: „Din partea casei‖, „Din meniul viitor‖, „Deschide pofta 

de conversație‖  induc o stare de implicare din partea destinatarului, adică a consumatorului.  

La nivelul oricărui text, intertextualitatea este încadrată într-unul din cele patru tipuri de 

enunțuri publicitare: 

        1.Enunțuri expozitiv-prezentative: titluri, sloganuri, nume de marcă/nume de produs, 

logotipuri, aserțiuni disparate, paratexte administrative și comerciale etc.; a numi și a defini 

obiectele sunt aspectele principale ale unei reclame, cele care îi asigură izotopia publicitară;  

        2.Enunțuri calificativ-evaluative: aprecieri atributive, reliefări, argumente și motivații 

calitative, construcții epideictice ; 

       3.Enunțuri retorice și narativ-descriptive: segmente intertextuale (literare, cinematografice, 

picturale, aforistice, argotice, științifice etc.), figuri retorice, scene, acte, actanți, ipostaze.; 

       4.Enunțuri funcțional-aplicative: recomandări și proceduri practice de folosire, cantități și 

dozaje de rețetă, explicații tehnico-funcționale, paratexte non-diegetice cu avertismente și indicații 

legale. (cf. P. Charaudeau 1983 58 ) 

Intertextualitatea folosită în textele publicitare trebuie să fie caracterizată de proximitate 

spațială, să aibă referenți în cultura proprie sau să reprezenta semne din cultura universală deoarece  

culturile diferite aduc atitudini și valori diferite într-un text. Dacă în publicitate nu se ține seama de 

aceste aspecte, vor apărea dificultăți de percepere a mesajului . De exemplu,  traducerea mecanică a 

mesajelor reclamelor dintr-o limbă străină poate prezenta neconcordanțele de ordin lingvistic, 

cultural, social etc. Relațiile de intertextualitate în publicitate sunt directe sub forma citatelor și a 

numelor proprii sau indirecte sub forma parodiilor, aluziilor și ironiilor. 
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În lucrarea „Analiza discursului. Ipoteze și ipostaze‖, Daniela Rovența-Frumușani 

demonstrează că enunțurile publicitare constituie un gen discursiv care se caracterizează prin : 

„sincretismul codurilor semiotice; densitate intertextuală (fenomene de reciclare, prelucrare, 

subminare, deturnare de discursuri anterioare sau contemporane ale aceleiași firme, ale aceluiași 

gen – în speță publicitar, dar și ale unor câmpuri discursive diferite: științific, cotidian, ficțional); 

varietate a interacțiunilor discursive (interpelare ludică sau didactică a consumatorului, demisia 

subiectului și presiunea obiectului antropomorfizat și mitologizat etc.)‖ (Rovența-Frumușani, 2005 

155) 

În publicitatea trebuie să existe o concordanță  între cuvânt și imagine pentru a se crea un 

limbaj complex, orientat către spre promovarea produsului. În construcția textului publicitar și a 

imaginii publicitare se ține cont de o serie de coduri și subcoduri :  codul lingvistic (enunțurile 

verbale cu semnificațiile lor particulare); codurile fotografice (selecție a planurilor, ecleraj, unghiuri 

de filmare); codurile de punere în pagină (raporturi imagine/ text, imagine/imagine și text/text); 

codurile tipografice (caractere, mărimi, stiluri, spațiu).  

De exemplu, reclamele  stradale (outdoor) de la Dedeman sunt realizate prin construirea unor 

mesaje care conțin versuri de dragoste (poezii). Iată câteva exemple: 

 ‖Îți pun inima pe tavă/ Și tot ce-i al meu e-al tău/ Și pentru că ești atât de suavă/ Îți dau în dar și-un 

ferăstrău!‖;  

‖Aș da totul pentru tine/ Ca să-ți spun că mor de dor/ Dar de mă gândesc mai bine/ Îți cumpăr un 

atomizor‖ 

‖Te ador și te iubesc/ Așa că gresie îți dăruiesc.‖.  

În cadrul acestor reclame, destinatarul trebuie să descifreze mesajul în două etape : prima este 

cea de recunoaștere, în cadrul căreia receptorul manifestă o competență semiotică (de recunoaștere a 

limbii) și cea de-a doua etapă adică recunoașterea și cercetarea paradoxului . Toate elemente 

textului publicitar – textul, titlul, sloganul și logotipul participă fie la denotarea imaginii, la 

explicitarea ei, fie la compensarea sensului acesteia. Într-o viziune radicală, imaginea ar trebui să-și 

fie suficientă.  

În lucrarea „Humour et comique en publicité. Parlez-moi d´humour‖, autoarea franceză 

Françoise Graby consideră că umorul în publicitate are un efect considerabil deoarece ajută la 

înțelegerea mesajului publicitar, schimbă relația dintre emițător și receptor, între produs și 

consumator regăsindu-se în triada „provocare-eschivare-convenție‖. (Graby 2001 33) 

În discursul publicitar găsim interferențe cu formule din alte texte, cum este cea a parodiei 

deoarece se induce publicului o satisfacție deosebită, în momentul depistării aluziei la o operă 

cunoscută. Astfel, apare un atașament între individ și produsul care i-a pus în valoare inteligența, 

mai ales dacă publicitatea se parodiază pe sine. În acest caz, i se reproșează publicității că 

parodiindu-se, ea „se manifestă chiar ca definitiv instituită – până într-acolo, încât suportă 

dezinteresată umorul orientat asupră-i‖( Brune 2003 12) 

În publicitatea se parodiază tot : de la filme și desene animate, opere literare, muzică, pictură, 

până la aspecte din viața cotidiană, modă, trenduri, ideologii, stereotipuri, clișee, publicitatea 

urmărind să fie amuzantă și nu să ia în derâdere ceea ce parodiază.  

De exemplu, reclama la compania de telefonie mobilă Connex (actualul Telekom) se folosește 

de  figuri marcante ale istoriei românești, pentru a transmite imaginea unui brand puternic de 

calibrul personajelor evocate. În reclamă regăsim imaginea lui Mihai Viteazul care face apel tuturor 

ținuturilor românești pentru unificare. Acest apel face referire la acoperirea telefoniei mobile  în tot 

mai multe zone ale țării. Replica voievodului este arhicunoscută :―Pohta ce-am pohtit-o!„ fiind 

spusă în momentul unificării statelor românești. 

Vorbind despre creativitatea în publicitate, Sorin Preda este de părere că umorul și aluzia sunt 

noi căi de comunicare în publicitate deoarece acestea ating sufletul consumatorului : ‖Problema nu 

e să prezinți cât mai spectaculos un produs. Mult mai important este să te gândești la cumpărător. 

Să-l câștigi de partea ta, să-l scoți din starea lui de vegetație diurnă. Să-l flatezi sau măcar să-l faci 
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să surâdă.„ (Preda, 2011, 17)  Autorul dă exemplul creativului Bill Bernbach care a ales calea 

umorului în creațiile sale publicitare inventând jocul de literă în ierarhizarea textului și înlocuind 

blocul de text cu imagini ce conțineau figuri umane. 

Folosirea umorului în publicitate trebuie să țină cont de câteva reguli pentru a-și atinge 

scopul. Cercetătorii Bonnie L. Drewniany și A.Jerome Jewler vin cu câteva sugestii referitoare la 

modul cum trebuie folosit umorul în publicitate: „Faceți diferența între umor și bancuri .Faceți 

referire la o experiență umană. Asigurați-vă că umorul are un rol central în mesajul transmis de 

produs. Trebuie să înțelegeți umorul specific publicului-țintă. Evitați umorul pe seama altora. Nu 

râdeți de propriul produs. Nu plecați de la premisa că publicul este prost.‖ (Drewniany, Jewler, 

2009 34-36)  Autorii sunt de părere că publicitatea creativă, de bună calitate nu apare din senin, iar 

creatorii de mesaje publicitare trebuie să găsească ideea care să facă legătura cu mesajul publicitar 

și cu publicul-țintă: „identificarea necesității publicității, adunarea informațiilor și – printr-un proces 

de gândire critică și creativă – contribuția viziunii personale pentru a realiza o reclamă memorabilă, 

care nu doar atrage atenția, ci și transmite mesajul potrivit publicului-țintă, într-un limbaj pe care 

acesta îl înțelege și îl acceptă.‖ (Drewniany, Jewler, 2009 44) 

Pe aceeași idee merg și cercetătorii Marc Weinberger și Harlan Spotts care au comparat 

umorul britanic și cel american din reclamele TV și au ajuns la concluzia că „diferențele în stilul 

umorului folosit de cele două țări au fost subtile cu o excelentă utilizare a calamburului (jocului de 

cuvinte) și a satirei în reclamele britanice‖(Weinberger, Spotts 1989 43).   

Satira o regăsim și în creațiile publicitare românești, un exemplu fiind opera lui Ion Luca 

Caragiale, care, la rândul ei, este în mare parte o parodie a vieții. Astfel, regăsim în reclame 

„replici‖ celebre ale „amicilor‖ lui Caragiale. De exemplu, o campanie a mărcii de vin Jidvei a 

apelat la parodierea câtorva opere dintre cele mai cunoscute, cum ar fi ‖Căldură mare„ . În reclamă 

se poate vedea o sticlă de Jidvei  care „dialoghează‖ cu un pahar (gol): „Să-i spui când s-o întoarce 

că l-am căutat‖. „Cine?‖, „Mă cunoaște dumnealui. Suntem prieteni‖.  

Folosită din rațiuni persuasive, parodia este „de-contextualizată‖ și apoi integrată la nivelul 

lingvistic al discursului publicitar. Astfel, neluarea în serios a publicității îndeamnă consumatorul la 

aceeași atitudine, ceea ce-l împiedică să mai aibă o dispoziție critică față de publicitate.  

O consecință a intertextualității în publicitate este faptul că discursul publicitar reprezintă 

imaginea produsului și mărcii promovate devenind în concepția lui Nicole Everaert-Desmedt o 

„nouă publicitate‖ care se impune ca imagine a publicității (poiesis) și nu ca imagine a lumii 

(mimesis) (cf. Everaert-Desmedt, 1990 467-481) 

Dacă ne raportăm la teoria informației, conform căreia orice valoarea de informație pe care o 

aduce un mesaj este invers proporțională cu probabilitatea de apariție a acelui mesaj, putem afirma 

că intertextualitatea și formele pe care le îmbracă în discursul publicitar aduce un volum enorm de 

informație. Destinatarul (consumatorul) trebuie să ia parte la discursul publicitar din punct de 

vedere intelectual. El trebuie să găsească schema culturală inițială (originală), să facă operația de 

înlocuire și să se bucure de rezultatul final: cunoștințele dobândite îi întăresc identitatea culturală și 

socială, și totodată,  apartenența la comunitatea celor care înțeleg o reclamă bine construită.  
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Abstract: At the beginning of 19th century, Romanians passed through a process of Europeanization which 

implied a fast assimilation of modern Occidental civilisation. This process of modernising Romanian society 
occurred within the frame of a global European evolution, but under a strong French influence, which was 

perceived, at a certain moment, as excessive. In this article we intend to refer to the influences which French 

had on Romanian language and literature and to discuss the importance of the French model in the process 
of modernising Romanian society.  
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Introducere 

 

 Secolul al XIX-lea este reprezentativ în contextul relaţiilor româno-franceze, relaţii susţinute 

de o serie de  factori, printre care putem menţiona: afinităţile de limbă şi origine; politica orientală a 

Franţei, de menţinere a echilibrului la gurile Dunării şi sprijinul acordat naţionalităţilor de 

diplomaţia lui Napoleon III; autoritatea veacului Luminilor; prestigiul noilor directive spirituale din 

epoca restauraţiei; romantismul, pozitivismul, evoluţionismul şi socialismul utopic; legăturile 

intelectuale, intensificate prin înmulţirea călătoriilor şi prin studiile efectuate de oamenii de cultură 

ai vremii în capitala franceză; preceptorii francezi din casele boiereşti; sporirea numărului de cărţi şi 

ziare intrate în ţară; legăturile de prietenie ale revoluţionarilor noştri cu intelectuali francezi ş.a.   

Pe lângă aceşti factori, contactele directe ale intelectualilor români cu Franţa au contribuit, 

în mare măsură, la cunoaşterea limbii, culturii şi civilizaţiei franceze. Remarcăm că, după anul 

1821, numărul studenţilor români aflaţi la Paris a crescut foarte mult, astfel încât, în anii 1840 se 

putea vorbi de existenţa unei adevărate „pepiniere‖ de paşoptişti în capitala franceză. Acest contact 

direct cu Occidentul a avut o serie de consecinţe în rândul tinerei generaţii: pe de o parte, a înlesnit 

cunoaşterea realităţilor occidentale, fapt care i-a determinat pe oamenii de cultură români să 

conştientizeze necesitatea de remediere a situaţiei din propria ţară, de ridicare a acesteia la nivelul 

civilizaţiei europene, pe de altă parte, a conturat o admiraţie excesivă faţă de modelul francez, imitat 

uneori fără discernământ, tendinţă numită franţuzism sau bonjurism. [1] Această admirație îi 

caracteriza, cu precădere, pe tinerii întorşi de la studii din ţările europene („les jeunes gens de 

Moldavie et de Valachie qui ont fait leurs études en «Europe»‖ [2]), desemnaţi prin apelativul 

bonjurişti. „Bucureştiul dădea această poreclă bizară (bonjurişti n.n.) acelor dandies români întorşi 

de la Paris, care, spre prânz, când se salutau pe Podul Mogoşoaiei, [...] îşi spuneau cu afectare 

«bonjour» şi nu «bunăziua»‖. [3] Pe aceşti tineri, Alecu Russo îi prezenta în scrierile sale drept 

„oameni mulţi, cea mai mare parte din generaţia de faţă, copilaşii cu musteaţă, barbă şi plete lungi 

de la 1835, carii şi astăzi tot tineri se numesc; pentru dânşii vremea au stat locului şi se îngâmfesc 

cu denumirea de bonjurişti‖. [4]  

Simptomele „franţuzomaniei‖ încep să se manifeste tot mai evident în societatea 

românească în jurul anului 1840, prin infiltrarea, incomparabil mai profundă decât în trecut, a 

ideilor, a moravurilor, a bunurilor culturale franceze. Acestea au generat fenomene de mimetism în 

rândul claselor superioare, şi, de aici în jos, prin snobismul caracteristic epocilor de tranziţie rapidă, 
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în cadrul micii boierimi îmburghezite şi a birocraţiei regulamentare. [5] Galomania, numită și 

francomanie sau franţuzomanie [6], a dobândit, cu timpul, proporţii îngrijorătoare, fapt care a 

determinat reacţia anumitor intelectuali şi scriitori români, în numele civilizaţiei tradiţionale, al 

limbii naţionale, al moderaţiei şi al bunului simţ. 

Programul „Daciei literare‖ de pildă, a reprezentat una din primele reacţii critice împotriva 

valului de traduceri şi imitaţii care au avut drept consecinţă „omorârea duhului naţional‖ [7]. Şi 

Mihail Kogălniceanu se exprimase contra abuzurilor şi exceselor, contra orientării spre valorile de 

suprafaţă ale străinătăţii, fără a se împotrivi însă traducerilor de bună calitate şi modelelor cu 

adevărat folositoare progresului societăţii româneşti. Aşadar, înainte de Maiorescu şi de junimişti, 

Kogălniceanu fusese cel care iniţiase procesul formelor fără fond. „Respingând invazia de traduceri 

proaste şi maimuţărirea moravurilor pariziene, negând simulacrul de modernitate al saloanelor, 

unde duduiţele ţineau să ciripească franţuzeşte admiţând însă să fie îmbrăcate şi servite de ţigănci 

roabe, Kogălniceanu nu se gândise nici să proscrie traducerile de opere valoroase, nici să pună 

piedici difuzării instituţiilor, tehnicilor şi deprinderilor folositoare ale Apusului‖. [8] Cu toate 

acestea, formele îşi aveau rostul lor în perioada la care ne referim şi nu numai, astfel încât, departe 

de a fi simple ornamente, acestea defineau valori şi simboluri, marcând puternic viaţa oamenilor. 

[9] Considerăm potrivit să amintim, referindu-ne la celebra formulă forme fără fond a lui 

Maiorescu, faptul că aceasta a fost anticipată de o altă formulă frapantă, mască fără creieri, ce 

caracteriza cultura românească orientată spre o direcţie falsă, impusă de influenţa excesivă a limbii 

şi culturii franceze. Această formulă fusese lansată de profesorul Ion Maiorescu, tatăl criticului, în 

anul 1837, într-un articol din „Foaia literară‖ din Braşov. Pentru ilustrare, redăm un fragment din 

articolul menţionat: „Un materialism gros s-a lăsat ca un nor greu peste ţara românească. De unde? 

Din Galia (Franţa). O beletristică lunecoasă amăgeşte mai pe toţi. De unde? Din Galia. O judecată 

stricată, un gust primejdios, o ştiinţă opintită numai pe lucrul din afară, un lux grozav dărăpănător. 

De unde? Din materialismul franţuzesc. O uşurătate, o nestatornicie, o procopsinţă superficială. De 

unde? din beletristica franţuzească.‖ [10] De asemenea, ideea potrivit căreia imitarea modelului 

francez era limitat la formele joase ale civilizaţiei franceze, o regăsim şi la A.D. Xenopol, în 

discursul rostit cu prilejul unei conferinţe susţinute în anul 1887. [11] 

Este semnificativ de subliniat că reacţiile oamenilor de cultură români din secolul al XIX-lea 

împotriva importanţei excesive acordate modelului francez şi împotriva imitării exagerate a acestuia 

s-au îndreptat înspre consecinţele care s-au răsfrânt asupra societăţii româneşti în plan lingvistic, 

literar, ideologic şi comportamental. Intenția noastră este să consemnăm nu doar efectele negative 

ale franţuzomaniei asupra limbii şi literaturii române din secolul al XIX-lea, ci şi rolul pozitiv al 

influenţei franceze în modernizarea societăţii româneşti în ansamblul ei.  

Sub aspect lingvistic, admiraţia excesivă a românilor pentru limba franceză s-a concretizat 

prin introducerea unui număr foarte mare de neologisme în vocabularul limbii noastre, fapt care a 

stârnit reacţii din partea unor intelectuali români.  I.H. Rădulescu, referindu-se la împrumuturile din 

latină şi din celelalte „limbi surori‖, deşi considera oportun şi necesar împrumutul pentru 

îmbogăţirea limbii române - „ ... de ce să nu priimim şi noi vorbe străine cum priimesc  şi alte limbi 

formate [...] Să priimim, domnule, cine zice să nu priimim; să fie însă ceva vorbe ce aduc aminte un 

loc, o ţară, o epohă; nu însă şi vorbe care ne degradă‖ [12]- , totuşi atrăgea atenţia asupra faptului că 

totul trebuie făcut cu măsură, în funcţie de necesităţile limbii, prin realizarea unei selecţii a 

„vorbelor‖ cu adevărat necesare: „Noi nu ne împrumutăm, ci luăm cu îndrăzneală de la maica 

noastră moştenire şi de la surorile noastre partea ce ni se cuvine [...] Trebuie să ne împrumutăm, dar 

trebuie foarte bine să băgăm de seamă să nu pătimim ca neguţătorii aceia carii nu îşi iau bine 

măsurile şi rămân bancruţi (mofluzi). Trebuie să luăm numai ce ne trebuie şi de acolo de unde 

trebuie, şi cum trebuie‖. [13] 

Pe de altă parte, în vreme ce unii oameni de cultură făceau apel la moderaţie în adoptarea 

neologismelor din franceză, alţii combăteau cu desăvârşire iniţiativa de a se introduce în limbă 

neologisme, cu precădere din franceză, argumentul fiind următorul: „Limba franceză e prea coruptă 
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faţă de modelul latin, păstrat mai bine în română şi italiană. Se dau exemple de astfel de cuvinte 

corupte: chef, nez, août, doux, chaud, croître, connaître, plaire, croire, frire, dire etc.‖. [14] 

Aşadar, printre consecinţele împrumutului excesiv din limba lui Voltaire semnalate în 

epocă, care au diminuat specificul şi originalitatea limbii române, putem menţiona: introducerea în 

limba noastră a unor construcţii şi termeni care nu-şi justificau necesitatea, modificarea accentului, 

deformarea sintaxei. [15] Considerăm foarte sugestivă imaginea limbii române sub influenţa 

neologismelor ce riscau să o deformeze şi să-i altereze specificul, prezentată de Heliade Rădulescu 

în scrierile sale, încă din 1832, imagine redată prin intermediul unei alegorii vestimentare: „Fel de 

fel de croitori aleargă acum ca să o îmbrace, unii cu haine pestriţe, unii cu haine mai largi, mai 

scurte, mai lungi şi mai nepotrivite şi alţii zic ca, hainele cu care se află şi nu-i ajung a se acoperi, să 

le taie în bucăţi, să le înnădească, să le înnoade, şi să le coasă ca să-i ajungă!!! Unde sînt aceia care 

să-i lase ce este al său şi să-i potrivească pe al ei trup din magazia cea mare şi bogată a maicii sale? 

[...] limba începe a se slobozi de strînsurile ce o sugruma, de lărgimea ce o făcea leneşă, de 

lungimea ce o împiedica, de scurtimea ce o arăta goală şi de pestriţimea ce o făcea de râs‖. [16] 

Alecu Russo, în articolul Iaşii şi locuitorii lui în 1840, critica, de asemenea, invazia de 

neologisme de origine franceză, care a avut drept consecinţă înlocuirea parţială a graiului 

moldovenesc cu expresii preluate din limba lui Voltaire: „Boierii cei mai de sus au dat limbii 

franţuzeşti stăpânire în saloane şi corespondenţele intime; de graiul moldovenesc se slujesc la 

tribunale şi cu oamenii lor, iar greceasca o vorbesc numai acei care nu pricep nici franţuzeşte nici 

moldoveneşte. După pilda doamnelor elegante şi fashionabile, boierimea de a doua mână nu 

vorbeşte decât de Balzac şi Soulie, de Lamartine şi Hugo, de Kock şi Dumas; [...] boierii de treapta 

a treia, a patra, a cincia etc.  [...] n-au ajuns decât la clasici, aşa încât o să auzi în Iaşi pe toată lumea 

vorbind franţuzeşte, fără să înţelegi un cuvânt. Cei cărora le plac echivocurile au de lucru la Iaşi. 

Gramaticii găsesc o limbă minunată cu inversiuni poetice, cu construcţii îndrăzneţe, neauzite, 

amestecată cu nemţeşte, greceşte, ruseşte şi moldoveneşte‖. [17] Nu doar boierii, ci şi tinerii 

intelectuali români reveniţi de la studii din Franţa foloseau în exprimare un jargon franco-român, 

dorind să epateze prin cultura şi educaţia franceză de care avuseseră parte, sub pretextul că au uitat 

limba maternă. „Dans la hâte de se distinguer, de briller par leur culture française, les uns, à cause 

de la difficulté qu‘ils éprouvaient, les autres, par légèreté, écrivaient et parlaient le roumain [...] 

suivant la construction française et avec des mots français. Ainsi, ils ajoutaient une terminaison 

roumaine à un mot français ou bien ils affectaient de parler mal le roumain, pour paraître tout à fait 

Français. Avoir oublié la langue maternelle leur semblait un mérite, une preuve de savoir‖. [18] 

Acest comportament lingvistic al tinerilor a fost adeseori subiectul ironiei persoanelor mai în vârstă, 

care s-au arătat mai conservatoare din punct de vedere lingvistic şi nu numai. Nu de puţine ori, 

aceştia îi provocau pe tineri să traducă unele cuvinte care desemnau realităţi specifice obiceiurilor şi 

tradiţiilor noastre, pentru care nu existau cuvinte sau expresii echivalente în franceză. Un exemplu 

în acest sens, ne oferă Alecu Russo: „Ne-aducem aminte că un om cu spirit îşi cerceta pe un al său 

nepot, de curând sosit din străinătate: «Hei ... fătul meu, spune-mi: învârtita cum se cheamă 

franţuzeşte?...» «Învârtision», răspunse nepotul. În româneşte învârtita se cheamă astăzi 

învârtăciune‖. [19] 

Sub aspect lingvistic evoca şi Paul Morand Strada Lipscani din Bucureştiul de altădată. 

Devenită acum loc de promovare a modei pariziene, comercianţii din Strada Lipscani şi-au denumit 

prăvăliile conform tendinţelor epocii. „Ca să ispitească lumea bună, prăvăliaşii au făcut să plouă în 

aşa măsură cuvintele cele mai bizare, încât îl vor obliga pe parizianul aflat în trecere să-şi 

revizuiască vocabularul. Va trebui mai întâi să se deprindă cu scrierea fonetică: chauffeur se scrie 

şofer; garde-robe, gardirop; mise en pli, mizanpli; bonne femme, bonfam şi femme de chambre, 

famdiçambre. [...] Cofetăriilor (confiseries) li se spune bombonerie, cabinetelor particulare, 

separeu. Haine de dame nu e firma unui comerciant misogin, ci vrea să spună «îmbrăcăminte 

pentru femei». La Blanche Camélie, nume fermecător, făcut pentru poezie, era pur şi simplu «Au 

camélia blanc», în franceză moldo-valahă. Galanterie înseamnă «magazin de bonete şi ciorapi»‖. 
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[20] Şi în Iaşi magazinele purtau denumiri străine, cu precădere franţuzeşti: „Tablele de deasupra 

magaziilor sunt toate alcătuite în limbi străine, şi mai ales în limba franţeză, prelucrată după o nouă 

ortografie. Aşa, citeşti Pottier în loc de Bottier, Confisseur de Suise,  Tailleur dřhommes de Pest, 

Jouaillier ş.c.l.‖. [21] 

Este important să consemnăm și faptul că, în mod paradoxal, în anumite cazuri, influenţele 

străine s-au manifestat în sensul promovării specificului naţional. În acest sens, putem oferi 

exemplul lui Jules Michelet, bun prieten al românilor, care, în urma contactului direct cu românii de 

la Paris, remarca printre reprezentanţii păturii culte existenţa tendinţei de admiraţie exagerată faţă 

de Franţa, tendinţă ce risca să altereze specificul naţional. De aceea, el îi îndemna pe admiratorii săi 

să rămână ei înşişi, să nu aspire la statutul de „popor occidental‖, pentru a nu fi dezamăgiţi în 

aşteptările lor faţă de Occident, faţă de francezi. Le recomanda, de asemenea, să nu imite pe nimeni, 

ci să valorifice izvoarele vii din jurul lor, să nu invidieze popoarele vechi, ci să-l privească pe al lor, 

deoarece, cu cât vor săpa mai adânc, cu atât mai puternic vor vedea ţâşnind viaţa. [22] 

Ca răspuns la admiraţia excesivă a românilor faţă de limba franceză, Michelet se arăta 

impresionat de farmecul aparte al limbii române, „limbă a ogoarelor‖, „limbă vergiliană‖, ce 

răspundea pe deplin îndeletnicirilor agricole şi pastorale ale românilor. Relevând o oarecare 

sensibilitate cu care românul este înzestrat încă de la naştere, Michelet aprecia bogăţia limbii 

noastre în diminutive, „drăgălaşe, afectuoase şi mângâietoare, iubitoare, copilăreşti‖. Această 

calitate a limbii noastre nu era însă apreciată ca atare de către toți românii, diminutivele fiind 

considerate „în uz numai la popoarele subjugate şi decăzute‖. [23] Drept dovadă, franceza, care nu 

se remarcă prin bogăţia de diminutive, are calităţi mult mai demne de apreciat: „limba francă e 

virilă prin excelenţă; ea cunoaşte puţine diminutive în nume şi nicidecum în adjective. Românul se 

chiamă Ioniţă, Costachi, Iordachi, are moşioară micuţă, bouleni slăbuţi, văcuşoară, lăpticel şi 

mămăliguţă, de aceea umblă flămângior şi ticălos, până-l înghite mormânţelul!‖. [24] 

Aşadar, atitudinea generală a oamenilor de cultură din secolul al XIX-lea în privinţa 

împrumuturilor excesive era rezervată şi prudentă, pornindu-se de la premisa că acestea nu 

îmbogăţeau limba, ci îi denaturau individualitatea. [25] Se considera că vorbele străine nu stau bine 

limbii române, fiind nişte petice care atârnă pe trupul limbii în loc de haine, nişte „înnădituri‖. [26] 

Heliade Rădulescu era de părere că aceste cuvinte vor avea o existenţă efemeră în limbă, soarta lor 

fiind să se tocească şi să se învechească repede, fiind în uz numai în anumite perioade ale istoriei şi 

ilustrând dezvoltarea socială şi gradul de evoluţie culturală a societăţii la un moment dat. Fiind 

asemeni lucrurilor împrumutate, acestea trebuie înapoiate la un moment dat: „Ceea ce se împrumută 

intră în categoria lucrurilor străine care, fie reprezintă un dar făcut de cineva şi pe care nu ţi-l mai 

cere înapoi, fie, dacă eşti om de omenie, se cuvine să le întorci înapoi‖. [27] 

Exagerarea influenţei franceze s-a făcut simţită şi la nivel literar, din două perspective: pe 

de o parte, prin imitaţia formelor literare franceze, prin abandonarea surselor de inspiraţie autohtone 

şi printr-o serie de traduceri, nu întotdeauna reprezentative, din literatura franceză, pe de altă parte, 

prin ironizarea franţuzismului, sub toate aspectele lui, în textele literare româneşti. Heliade 

Rădulescu remarca, în legătură cu specificul lecturilor care erau apreciate de către tinerii români 

următoarele: „puţini din câţi o învaţă (limba franceză n.n.) îşi bat capul cu autorii clasici, ş i 

romanţele cele mai neruşinoase se văd în mâinile tinerilor. [...] Mare pagobă aduce această limbă şi 

duhului şi inimii şi limbii româneşti, căci nici într-o limbă nu s-au scris atâtea cărţi desfrânătoare şi 

aprinzătoare de duhul şi inima omului. [...] este o limbă în care filosofia şi literatura n-a putut face 

pasurile ce ar fi trebuit să facă în veacul nostru.‖ [28] Adăugăm în acest context şi mărturia lu i 

Costache Negruzzi, care evidenția numărul mare de traduceri din genul literar amintit: „Şi apoi 

deodată ne pomenirăm inundaţi de o mulţime de scrieri; şi ce scrieri? Traducţii de romanţuri rele 

...‖. [29] 

În legătură cu imitarea modelelor literare franceze, Alecu Russo  semnala faptul că literatura 

contemporană lui a fost scrisă sub o inspiraţie străină mult prea vizibilă, cultura străină acţionând 

spre exacerbarea ideii locale şi a specificului naţional. „Când mă aştept la vreo idee nouă, lămurită, 
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izvorâtă din mintea  română şi scoasă la lumină în limba română îmi aduc aminte că ideea aceea am 

cetit-o în autori franţezi sau nemţi, cu deosebirea însă că aceştii o esprimaseră lină, frumoasă, fără 

silă şi ai noştri o prefac în logogrif. Unul preface toată limba în iune, altul în ţie, altul în iu, altul în 

înt ... de nu ştii cum să te întorci între aceste patru puncturi cardinale ale gramaticilor‖. [30] 

„Francizarea‖ claselor de sus a influențat limba şi literatura română sub mai multe aspecte: 

lectura franceză în exces a intelectualilor români a fost un impediment serios în perfecţionarea 

limbii române literare, în crearea unei limbi naţionale nuanţate, elegante şi rafinate; pe de altă parte, 

lipsa contribuţiilor în direcţia formării limbii şi faptul că nu s-a citit literatură română în perioada la 

care ne referim, au avut drept consecinţă caracterul ţărănist, provincial, partiarhal, şi, în general, 

simplist al literaturii române. [31] 

Ca urmare a influenţelor străine exercitate în exces în toate domeniile vieţii sociale, 

specificul naţional a fost umbrit,  în aşa fel încât Alecu Russo se întreba „Unde este dar 

românismul? Unde să-l caut pentru ca să-mi fac o idee esactă de geniul român?‖ de vreme ce atât în 

limbă, cât şi în literatură îşi puseseră amprenta limbile neolatine: „Gramaticile îmi par nişte seci 

disertaţiuni de linguistică latină, franceză, italiană ... însă nu adevărate gramatici româneşti. 

Cercetez literatura şi dau de o amestecătură indigestă de limbile neolatine, de o sumă de idei luate 

fără niciun sistem de la străini, şi prin urmare nu-i găsesc niciun caracter original‖. [32] 

Cea de-a doua perspectivă care ilustrează exagerarea influenţei franceze la nivel literar 

vizează o serie de texte literare din veacul al XIX-lea care ironizează bonjurismul, critica 

îndreptându-se asupra moravurilor cosmopolite, asupra franţuzismelor şi asupra jargonului franco-

român. 

 Mihai Eminescu a ridiculizat bonjurismul, în poeziile Ai noştri tineri ... (1876), Scrisoarea 

III (1881), Odin şi poetul (1872), în numele opoziţiei violente dintre trecutul glorios şi decadenţa 

prezentului. 

Antibonjuristul Constantin Facca a ironizat în Comedia vremii moravurile cosmopolite ale 

tinerei generaţii, ridicolul micii burghezii parvenite care mima jargonul aristocratic şi manierele  

occidentale. Nu este satirizată doar galomania, ci şi mentalitatea unei epoci de tranziţie de la vechiul 

la noul regim, în condiţiile dispariţiei influenţei greceşti în favoarea celei franceze.  

Şi I.L. Caragiale, în volumul Momente şi schiţe, şi-a îndreptat atenţia asupra snobismului 

celor din înalta societate, a căror aspiraţie către „le beau monde‖ se exprima  printr-un limbaj 

încărcat de neologisme, majoritatea de obârșie franceză, asimilate în mod greşit, care au generat, în 

comunicare, termeni improprii şi devieri semantice burleşti. De pildă, tânărul Rică Venturiano, 

exaltat de sloganuri demagogice şi de lectura unor cărţi îndoielnice, ţinea un discurs incoerent şi 

grotesc, plin de neologisme francizate, incorecte.  

Bogdan Petriceicu Hasdeu, în comedia Trei crai de la răsărit a ironizat cele două tendinţe 

lingvistice la modă în epocă, latinomania şi galomania, care denaturau limba română. 

Vasile Alecsandri în ciclul Chiriţelor şi Costache Bălăcescu în comedia O bună educaţie au 

parodiat şi ei limbajul „de tranziţie‖, mai exact confuziile de la nivel lingvistic, ce au dat naştere 

unui jargon româno-francez, şi expresiile franţuzeşti care s-au impus treptat, neadaptate, în limbajul 

boierimii române. Jargonul franţuzit al personajelor lui Alecsandri vădeşte influenţa puternică a 

limbii franceze asupra unei anumite categorii sociale, lexicul abundent de origine franceză din 

replicile acestora contribuind la crearea atmosferei de epocă, în care tot ceea ce era legat de Franţa 

şi de poporul francez era la modă. Salutul Bonjour!, adresarea Madame erau formule uzuale folosite 

între aristocraţi şi nu numai. Este important de precizat însă că, în realitate, potrivit lui Garabet 

Ibrăileanu, franţuziţii nu vorbeau întocmai ca în operele dramaturgului român, exagerarea fiind însă 

„un drept al scriitorului satiric‖. Intelectualul român considera că Alecsandri a fost poate „prea 

pornit, nedrept şi puţin comprehensiv‖ faţă de exprimarea franţuzită, dat fiind faptul că era firesc, 

odată cu importarea lucrurilor şi ideilor noi, să se adopte şi cuvintele corespunzătoare şi era, de 

asemenea, de aşteptat ca aceste cuvinte să pătrundă în limbă fără a li se da, deocamdată, un contur 
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mai românesc. Cu toate acestea, Garabet Ibrăileanu îi recunoaştea lui Alecsandri meritul de a fi 

făcut prin opera sa critică un mare serviciu limbii române. [33] 

 

 

Concluzii 

 

Am ilustrat pe parcursul articolului nostru contextul în care moda francofonă, foarte activă 

în secolul al XIX-lea, a devenit, la un moment dat, excesivă, expunându-se, pe de o parte, criticilor 

intelectualilor români, pe de altă parte, ironiilor unor autori de comedii. Combaterea acestei 

tendinţe, prin ridiculizarea exceselor de îmbrăcăminte, a moravurilor, a limbajului şi, în general, a 

manifestărilor acestor personaje, a făcut subiectul operelor literare amintite, care au avut un răsunet 

deosebit în cultura vremii şi nu numai, contribuind la orientarea limbii literare pe căile ei fireşti de 

dezvoltare. De altfel, aceste aspecte au devenit temele critice predilecte ale literaturii paşoptiste, 

„mobilizând toate condeiele disponibile‖. [34] 

Am subliniat în repetate rânduri faptul că, mai ales în a doua jumătate a veacului, aflându-se 

în proces de modernizare, limba română literară a înregistrat un aport substanţial de neologisme 

romanice, mai ales de origine franceză. Prin contribuţia limbii franceze, româna s-a îmbogăţit, a 

dobândit mai multă precizie şi eleganţă [35], dar, în afară de rolul pozitiv pe care împrumuturile l-

au avut în procesul de îmbogăţire a vocabularului, acestea au contribuit la formarea unui limbaj 

franţuzit, caracteristic unei categorii de vorbitori bine circumscrise sociocultural. Cu precădere, 

textele dramatice ale perioadei în discuţie au reflectat aceste tendinţe, care au devenit obiecte 

predilecte ale satirei şi surse ale comicului de limbaj.[36] 

Se remarcă faptul că tinerii şi tinerele cu purtări distinse şi cultură franceză aparţineau 

societăţii boiereşti. Potrivit lui George Călinescu, aceştia nu sunt mahalagii pretenţioşi, chiar dacă 

obişnuiesc să-şi traducă replicile într-o franceză neautentică. Comportamentul lor lingvistic se 

explică prin faptul că nu au la dispoziţie un limbaj românesc apt a traduce elementele civilizaţiei 

lor, în timp ce bătrânii nu se pot adapta bonjurismului. De aici se produce ruptura dintre generaţii, 

sursă a comicului de limbaj. [37] 

Această vorbire diversificată nu putea aparţine decât unei umanităţi pestriţe, aflate într-o 

epocă de tranziţie, caracterizată printr-un limbaj de tranziţie, specific unor vorbitori catalogaţi drept 

analfabeţi de tranziţie: „Cucoana Chiriţa nu e un analfabet de rând. Ea este, ca mulţi dintre 

contemporanii ei, un analfabet de tranziţie‖. [38] 

Vorbirea lor e dovada ritmului fugar al civilizării moravurilor sub pretextul de a se ţine în 

pas cu moda, însă un pas prea grăbit, care lasă să-i scape incultura şi care nu se va opri până în 

epoca şi în paginile lui Caragiale. [39] Faptul că se comportă şi vorbesc într-un anume fel se 

justifică prin apartenenţa lor la o anumită categorie socială, dar şi prin aceea că aparţin unei epoci în 

care influenţa occidentală a fost receptată în mod exagerat. Referindu-se la Coana Caliopi Busuioc 

şi la Coana Chiriţa, aceste „preţioase moldave‖, George Călinescu preciza că nu le consideră 

imitaţii literare, ci produse ale secolului. [40] 

Considerăm că, în măsura în care piesele de teatru reflectă realitatea limbii vii, ele sunt o 

dovadă a procesului de occidentalizare a limbii vorbite. În acest context, este important să amintim 

două precizări legate de cultivarea limbii naţionale prin intermediul textului dramatic, desprinse din 

lucrarea Mariei Cvasnâi Cătănescu, Elemente de retorică românească. Poezie, proză, text dramatic: 

pe de o parte, opera dramatică constituie un „document‖ şi reprezintă un model de limbă, în măsura 

în care avem în vedere corectitudinea lingvistică a acestuia, pe de altă parte, diversele variante ale 

comicului de limbaj, produs de elemente de argou, jargon, de cultisme, deformări fonetice, 

morfosintactice sau semantice, pot avea un implicit caracter normativ, deoarece atrag atenţia asupra 

necesităţii de a se evita anumite tipare de construcţie a enunţurilor. [41] 
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THE CROSS, TOTALIZATOR ANCESTRAL SYMBOL 
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Abstract: The work aims to highlight the age and complexity of the cross. The cross is a totalizator ancestral 

symbol, dated since antiquity. In the past, the cross was reported to the four cardinal points - north, south, 

east, west. In the present, the cross is correlated with Christianity. 

The cross taken over from the orphics, the Celtic cross, the cross of St. Andrew, the Christian cross etc. 
highlights the age, the complexity of this symbol, the possibility to analyze it both synchronously and 

diachronically.  

Some levels of approach have been considered: symbolism, sacred-profane symbiosis, typology, 
interdisciplinary perspective.  

The cross, analyzed at the symbolic level, makes us think about the Tree of Life, about the axis of the world, 

about the Savior Jesus Christ Himself and implicitly about a cumulation of binaries: material-spiritual, 

microcosm-macrocosm, horizontal-vertical, earth-heaven.  
The cross becomes a point of connection between the sacred and the profane. The crosses situated in the 

churches, monasteries, the cross placed near a well, a border, a bridge, the shrine at the crossroads 

announce the sacred – profane dichotomy. The sign of the cross, the variety of crosses enhances the 

sacredness of this solar symbol. The correlation of the cross with important annual holidays, with certain 
saints announces the impact of this symbol on Christians. 

The cross, approached from an interdisciplinary perspective (art, ethnology, history, mythology, religion, 

etc.), enhances the multitude of critical angles of approach. The cross, no matter where it appears (on 
"hăizașul" [the roof] of the old churches and traditional wooden gates from Maramureş County, on the seal 

engravers, on traditional shirts, on traditional ornaments, etc.) is a unique symbol.  

 

Keywords: cross, complexity, Christianity, symbolism, interdisciplinarity. 
 

 

1. Introducere 

 Crucea, în calitate de simbol ancestral totalizator, impresionează întotdeauna, indiferent de 

spațiul cultural la care face trimitere. Primele atestări ale crucii datează din antichitate. Indiferent de 

materialul din care sunt realizate (lemn, metal, marmură etc.), crucile degajă monumentalitate. 

Crucea nu aparține doar creștinătății, acest simbol a existat și înainte de Iisus Hristos. De exemplu, 

în secolul al XV-lea înainte de Hristos s-a descoperit o cruce de marmură
1
.  

 Crucea este un simbol complex care poate să fie analizat pe mai multe planuri: la nivel 

simbolic, pornind de la binaritatea profan-sacru, din perspectivă taxonomică și interdisciplinară. În 

calitate de simbol ancestral totalizator, crucea inserează un centru și ne duce cu gândul la cerc, 

pătrat, triunghi. Centrul, cercul, pătratul, triunghiul, la nivel simbolic, par a fi părți, alterități ale 

crucii. Crucea devine un simbol universal. 

 

 

                                                             
1 Jean Chevalier; Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, vol. 1, A-D, București, Editura Artemis, 1994, p. 395. 
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 2. Crucea la nivel simbolic. Binaritatea profan-sacru 

 La nivel simbolic, crucea posedă un cumul de semnificații. Crucea reprezenta și reprezintă 

un axis mundi. În trecut, crucea era corelată cu cele patru puncte cardinale, cu cele patru stihii ale 

naturii – apă, aer, pământ, foc. Se crede că orficii au avut ca simbol crucea cu simbol ihtiomorf: „cu 

câte un pește legat de fiecare din brațele sale‖
2
. Se presupune că acest simbol ar fi fost preluat de 

către creștini de la orfici. Așa cum s-a mai menționat anterior, crucea inserează o pleiadă de 

semnificații și poate să fie abordată din diverse perspective
3
. Apelând la analiza diacronică sesizăm 

că acest simbol a existat și înainte de creștinism. Conciliul de la Constantinopole (692 d. H.) și 

Conciliul de la Niceea (787 d. H.) îi conferă crucii noi valențe, o conotație sacră, creștină, o 

identifică cu patimile Mântuitorului Iisus Hristos. Cert este faptul că atât crucea orfică, cât și crucea 

celtică și crucea dacică au existat înainte de crucea creștină și au avut alte valențe.  

 Pe de o parte, la nivel simbolic, crucea este aidoma Arborelui Vieții. Conform unei legende, 

Set, fiul lui Adam, primește de la un înger trei semințe din care cresc trei arbori, utilizați de către 

Solomon la construirea templului. Se presupune că din același lemn s-ar fi realizat crucea pe care a 

fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Se crede că semințele au fost puse în gura lui Adam care ar 

fi murit după trei zile de la aducerea lor din Rai de către fiul său Set: „pentru creștini, crucea este 

chiar Arborele Vieții, axis mundi prin care legăturile oamenilor cu cerul și cu lumea de dedesupt 

devin posibile‖
4
; „Crucea lui Hristos ocupă întotdeauna locul central ce aparține Arborelui Vieții‖

5
; 

„crucea este un pom al frumuseții sfințit prin sângele lui Hristos‖
6
.   

 Pe de altă parte, crucea, datorită celor patru puncte cardinale, anunță parcursul soarelui pe 

bolta cerească. Totodată, la nivel simbolic, axa solstițiilor și axa echinocțiilor se intersectează cu 

axa celor doi poli – nord și sud.  

 Crucea, stând sub tutela sacrului poate fi corelată cu sărbătorile, cu momentele esențiale din 

viața omului – naștere, căsătorie, moarte. Creștinii asociază crucea cu anumite sărbători: a treia 

duminică din Postul Mare (Paști), Arătarea Sfintei Cruci la Ierusalim (7 mai), Înălțarea Sfintei Cruci 

(14 septembrie), Aruncarea în apă a Sfintei Cruci (de Bobotează, în anumite regiuni ale țării noastre 

sau în alte țări). În mediul rural, praxisul ritualic, care face trimitere la cruce, este complex și 

impresionant. De exemplu, în lumea satului românesc, în 14 septembrie, nu se consumă usuroi,  

deoarece se crede că aiul are cruce.  

 Semnul crucii se realizeză împreunându-se primele trei degete – o trimitere la Sfânta 

Treime. Pentru creștinii de pretutindeni, semnul crucii este extrem de important. Semnul crucii nu 

se face doar în lăcașuri de cult și doar de sărbători, ci ori de câte ori se înalță o rugă Bunului 

Dumnezeu. Așadar, semnul crucii, semnul Sfintei Treimi, apare la Taina Sfântului Botez, la Taina 

Maslului, la Taina Împărtășaniei, însă și la începutul și sfârșitul oricărei rugăciuni. Nu întâmplător, 

în lumea satului, unii devin frați de cruce, iar în basme, eroii devin frați de cruce.  

 Crucea, în calitate de intermediar între ființa umană și divinitate este un simbol universal 

indispensabil. Uneori, un loc nefast poate să fie (re)sacralizat dacă se înalță un obiect sacru care 

deține un simbol indispensabil – crucea. De obicei, troița/ruga/răstignirea se înalță la răscruce. 

Răscrucea marchează întretăierea drumurilor: „e loc rău, aşa că se desfac drumurile‖
7
. Se crede că 

                                                             
2 Ștefan Mariș, Simbolul crucii în perioada creștină, în Memoria Ethnologică, nr. 20, iulie-decembrie, anul VI, 2006, p. 

1875. 
3 În acest articol, crucea este analizată, la nivel simbolic, într-o formă restrânsă. Într-un studiu amplu, în limba engleză, 

în curs de apariție, crucea, corelată cu pecetarele cruciforme, a fost analizată dintr-o altă perspectivă. 
4 Vezi și alte detalii, accesând link-ul 

https://www.crestinortodox.ro/comunitate/group_discussion_view.php?group_id=842&grouptopic_id=6903, Accesare 
site: 01. februarie 2019. 
5 René Guénon, Simbolismul crucii, traducerea din limba franceză de Daniel Hoblea, București, Editura Herald, 2012, p. 

84. 
6 Jean Chevalier; Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, vol. 1, A-D, ed. cit., p. 402. 
7 Ernest Bernea, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005,  p. 52. 
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este un loc nefast din diverse motive: crime, farmece, tâlhării, locul preferat al spiritelor maligne. În 

trecut, răscrucea era corelată cu zeul Hermes și cu vrăjitoarea Hecate. Oamenii pentru a-i îmbuna, 

ridicau, în cinstea lor, statui și le amplasau la răspântii. În prezent, crucea, troița au rol apotropaic și 

capacitatea de a reinstaura starea de echilibru
8
.  

 Crucea poate fi amplasată și lângă hotar, fântână, pod. Acestea din urmă, fiind spații 

intermediare, anunță cât de fragilă este granița care se instituie între aici și dincolo, între sacru și 

profan. 

 

 3. Varietatea crucilor 

 Diversitatea crucilor potențează valoarea acestora. Crucea creștină este de mai multe feluri. 

Poate fi corelată cu personalități emblematice care au suferit martiriul: crucea cristică sau latină, 

asociată cu Mântuitorul Iisus Hristos, crucea Sfântului Anton, crucea Sfântului Andrei, crucea 

Sfântului Petru. Indiferent de formă, crucea are aceeași sacralitate și însemnătate: ancoră, 

arhiepiscopală, crucea bascilor, cruce de Arhanghel, cruce de Ierusalim, cruce de Lorena, cruce în 

trifoi, dominicană, dublă, egipteană, germană, hughenoților, malteză, nordică, occitană, ortodoxă,  

papală, pattée, romană, rusească, sârbească
9
.  Raportându-ne la cruci sesizăm unitatea în 

diversitate: cruci de lemn mobile/de mână (cruci de binecuvântare, de închinare și ceremonialuri, de 

ceremonialuri și procesiuni); cruci cu postament (cruci de Sfânta Masă), cruci fixe (cruci-

candelabre, de iconostas, de uși împărătești, cruci-peretare, cruci de prapori), cruci cenotafe, cruci 

de familie (cruci de închinare, cruci pristolnic, cruci pe obiecte din gospodărie/în arhitectura 

gospodăriei), cruci de metal (cu suport, pe turlele bisericilor), cruci combinate (de altar, de 

binecuvântare etc.)
10

.  Alături de crucea creștină identificăm cruci cu mult mai vechi: crucea celtică, 

crucea dacică. Crucea celtică (cu brațele înscrise în cerc) nu trebuie confundată cu crucea dacică 

(brațele sale depășesc cercul, efectiv ies din perimetrul cercului). În județul Maramureș identificăm 

cruci celtice, atât din lemn (foto 1), cât și din piatră (foto 2). Crucea irlandezilor se aseamănă cu cea 

celtică și face trimitere la patru maeștri spirituali, care corespund celor patru evangheliști, inclusiv 

la Sfântul Patrick, denumit „slujitorul celor patru‖
11

. Extrapolând, constatăm că prin intermediul 

Sfântului Patrick, vechea cruce păgână devine creștină.  

 O altă cruce veche este crucea în formă de „X‖, crucea Sfântului Andrei. Acesta a fost 

răstignit la Patras, în Grecia, pe o cruce în formă de „X‖.  

 Crucea, indiferent din ce material este realizată (lemn, marmură, metal, piatră etc.), este 

amplasată în cimitire, pe morminte, la căpătâiul  persoanei decedate. Crucea din cimitire poate fi 

simplă sau ornată cu diverse motive – simbol dendromorf – stejarul/ghinda (foto 3), simbol zoomorf 

– colții de lup (foto 4). În spațiul cultural românesc interceptăm mai multe tipuri de morminte, iar 

de obicei crucea este nelipsită: mormântul gol/cenotaful – pentru cei care au murit departe; 

mormântul cu simulacrul de mort – brad; mormântul propriu-zis;  cripta. Precizăm faptul că cei 

care și-au luat viața au mormântul, denumit „sniamen‖, amplasat în afara cimitirului. Aceștia, 

deoarece nu au avut puterea de a-și duce până la capăt crucea vieții, nu au parte de slujbă de 

înmormântare și se crede că nu este bine să se pună cruce pe mormântul lor.  

                                                             
8 Vezi detalii la Delia-Anamaria Răchișan, art. Locuri faste și nefaste în mentalitatea tradițională românească, în Studii 

de istorie a filosofiei româneşti, IX. Spaţiu şi timp în gândirea românească, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona 

Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, cod CNCSIS 164, ISSN: 2065-4405, pp. 214-225,  

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=105965, 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=4197&org=Studii%20de%20istorie%20a%20filosofiei%20 

romanesti,p4197,3.html, http://filosofieromaneasca.institutuldefilosofie.ro/page.php?65. 
9 Vezi tipurile de cruci enumerate, accesând link-ul: http://www.ortodoxism.com/cuvinte-de-folos/tipuri-de-cruci.html, 
Accesare site: 04 februarie 2019. 
10 Vezi detalii despre aceste tipuri de cruci la Pamfil Bilțiu; Maria Bilțiu, Crucea în patrimoniul spiritual al județului 

Maramureș, Baia Mare, Eurotip, 2015, pp. 30-238. 
11 Jean Chevalier; Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, vol. 1, A-D, ed. cit., p. 402. 
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 În Cimitirul Vechi din Breb – Țara Maramureșului, întâlnim și alte tipuri de cruce – „cu pui‖ 

[cu cruciulițe] (foto 5), cu brațe „vălurite‖ [ondulate] (foto 6). În Cimitirul Vesel de la Săpânța – 

Maramureșul Voievodal, remarcăm diverse tipuri de cruci care impresionează datorită 

policromatismului – albastru, roșu, galben, verde, negru (foto 7). 

 În situații extreme, de exemplu în perioada războiului, când mulți eroi ai neamului românesc 

au murit pe front și nu li s-a putut aprinde o „lumină‖ [lumânare] și nu au avut parte de o 

înmormântare creștină, în memoria lor s-au construit cruci parcemoniale/cenotaf, amplasate pe 

peretele exterior al bisericii (foto 8).  

 Pe lângă crucea efigie, amplasată pe vârful bisericii sau pe „hăizașul‖ [acoperișul] porților 

tradiționale de lemn din Maramureș, pe lângă crucile de mormânt din cimitire identificăm și alte 

tipuri de cruci: de punte (în dreptul unui pod/unei ape), de fântână (în preajma unei fântâni), de 

jurământ (la hotare sau agățate pe copaci, garduri etc.). Nu întâmplător, în diverse regiuni ale țării 

noastre, mirii, dacă au de trecut un pod, este bine să se închine sau să îşi facă semnul crucii în faţa 

podului.  

 Identificăm și un alt tip de cruce care ne duce cu gândul la pecetar – crucea pristolnic. 

Menționăm faptul că, datorită dimeniunii mari, crucile pristolnic aveau rolul de cruci icoane (cele 

pictate) sau de cruci de închinare (cele nepictate). Crucile pristolnic erau așezate într-un loc sacru al 

casei – pe vatră: „aceste cruci se păstrau pe vatră, al cărui centru simbolic este focul‖
12

.  

 Extrapolând, întâlnim simboluri fitomorfe cu denumiri regionale care inserează termenul 

„cruce‖: crucea pământului (Heracleum sphondylium, fam. Apiaceae/Umbelliferacee); crucea pâinii 

(Abutilon theophrasti); crucea voinicului (Hepatica nobilis, fam. Ranunculaceae); flori în cruci 

(Matthiola incana, fam. Cruciferae) etc. 

 Taxonomia crucilor relevă complexitatea acestora. 

 

 

 

 4. Perspectiva interdisciplinară 

 Crucea, datorită complexității și universalității sale, poate să fie abordată și din perspectivă 

interdisciplinară. Crucea poate să fie corelată cu discipline, precum: etnologia, religia, istoria, arta 

etc.  

 În paginile precedente s-a putut constata, datorită praxisului ritualic, importanța crucii din 

punct de vedere etnologic.  

 Raportându-ne la religie, sesizăm sacralitatea crucii: crucea patimilor reamintește de 

patimile Mântuitorului Iisus Hristos, crucea învierii  anunță victoria vieții asupra morții,  crucea de 

slavă anunță a doua venire a lui Hristos. Crucea creștină capătă amploare după răstignirea și 

Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Se crede că crucea pe care s-a prelins sângele Mântuitorului a 

fost îngropată la poalele Golgotei de către ucenicii acestuia. Conform legendelor, se crede că spre 

deosebire de crucile pe care au fost răstigniți cei doi tâlhari, crucea pe care ar fi fost răstignit 

Mântuitorul Iisus Hristos a generat miracole: a dat mlădițe, a vindecat, a înviat oameni etc. Conform 

legendelor apocrife se crede că Iisus Hristos a fost răstignit pe o cruce din lemn de măr. 

 Raportându-ne la istorie, crucea poate să fie analizată diacronic, de exemplu evoluția crucii 

de-a lungul timpului – crucea păgână și crucea creștină.  Întorcându-ne înspre trecut, în perioada 

împăratului Constantin, se crede că acesta, înainte de a se confrunta cu armata lui Maxențiu, în anul 

312 d. H., a avut un vis în care i-ar fi apărut Iisus Hristos. Se crede că Mântuitorul l-ar fi sfătuit să 

utilizeze crucea pe post de steag în lupta contra inamicilor. Ieșind victorios și-a luat angajamentul că 

îi va proteja pe credincioși: „Ascultând porunca din vis, Constantin a ieșit învingător în lupta cu 

oștile lui Maxențiu și a intrat triumfător în Roma‖
13

. 

                                                             
12 Pamfil Bilțiu; Maria Bilțiu, op. cit., p. 185. 
13 Ștefan Mariș, art. cit., p. 1875. 
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 Raportându-ne la arta tradițională românească, acest simbol complex – crucea, apare pe 

diverse obiecte: pecetare (foto 9a, 9b, 9c), podoabe tradiționale (foto 10), porți tradiționale (foto 

11), spăcele (foto 12), „țoluri‖ [covoare] (foto 13), ștergare (foto 14) etc. Crucea pare a fi un simbol 

omniscient și omniprezent. Uneori întâlnim crucea ca obiect  aninată de șnurul mărțișorului (foto 

15a), alteori sesizăm că șnurul mărțișorului este în formă de cruce (foto 15b). Crucea corelată cu 

mărțișorul
14

 subliniază funcția apotropaică. 

 Perspectiva interdisciplinară potențează importanța crucii. 

 

5. Concluzii 

 Crucea, în calitate de simbol ancestral totalizator, poate fi abordată din mai multe 

perspective. Acest simbol solar, fiind regăsit în toate spațiile culturale, reprezintă o universalie. 

Analiza sincronică și diacronică, analiza taxonomică, perspectiva interdisciplinară subliniază 

complexitatea crucii. Orice cruce, indiferent de materialul din care a fost prelucrată, indiferent de 

formă, de denumire, emană forță, valoare, sacralitate și un cumul de semnificații.  

 

Anexa Foto – fotografii realizate de Delia-Anamaria Răchișan 

 

 
Foto 1: Cruce celtică din lemn, Cimitirul vechi 

din Breb, Țara Maramureșului, 2018. 

 
Foto 2: Cruce celtică din piatră, Ariniș, Țara 

Codrului, 2018. 

 
Foto 3: Cruce de lemn cu simbol dendromorf, 

Cimitirul vechi din Breb, Țara Maramureșului, 
2018. 

 
Foto 4: Cruce de lemn cu simbol zoomorf, 

Cimitirul vechi din Breb, Țara Maramureșului, 
2018. 

                                                             
14 Vezi și alte detalii semnificative despre fenomenul mărțișor la Delia-Anamaria Răchișan, Istoricul și estetica 

mărțișorului românesc din cele mai vechi timpuri până în prezent, Cluj-Napoca, Editura Mega; Editura Argonaut, 2017; 

pp. 103-105; pp. 123-124; Ioana-Ruxandra Fruntelată, O cercetare de etnologie urbană: Mărţişorul în Bucureşti, 2008, 

în „Caietele ASER‖ 6/2010, Ed. Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2011, pp. 281-288.  
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Foto 5: Cruce de lemn cu „pui‖ [cruciulițe], 

Cimitirul vechi din Breb, Țara Maramureșului, 
2018. 

 
Foto 6: Cruce de lemn cu brațe „vălurite‖ 
[ondulate], Cimitirul vechi din Breb, Țara 

Maramureșului, 2018. 

 
Foto 7: Cruci policrome, Cimitirul Vesel din 
Săpânța, Țara Maramureșului, Autor: Ioan-Stan 

Pătraș, 2019. 

 
Foto 8: Cruce parcemonială, Biserica 

„Arhanghelii Mihail și Gavril‖, secolul al XVI-
lea, Rogoz, Țara Lăpușului, 2019. 

 
Foto 9a: Cruce creștină pe pecetar, Rogoz, 

Autor: Șerban Nicolae, Țara Lăpușului, Arhivă 

personală, 2019. 

 
Foto 9b: Crucea Sf. Andrei pe pecetar, Colecția 

Muzeului de Etnografie din Sighetul Marmației, 

Maramureșul Voievodal, 2018. 

 
Foto 9c: Cruce celtică și creștină pe pecetar, 

Colecția Mărie lu' Vodă, Breb, Țara 

 

 

 
 

 

 
 

Foto 10: Crucea Sf. Andrei pe podoabe 

tradiționale, Colecția Muzeului de Etnografie din 
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Maramureșului, 2015. Baia Mare, Maramureș, 2018. 

 
Foto 11: Detaliu. Crucea creștină și slove sacre 
pe poartă tradițională, Breb, Țara Maramureșului, 

2018. 

 

 

 
 

 

Foto 12: Detaliu. Crucea Sf. Andrei pe un spăcel 
din Țara Codrului, Colecția Muzeului Județean de 

Etnografie și Artă Populară  din Baia Mare, 

Maramureș, 2018. 

 
Foto 13: Detaliu. Crucea creștină pe „țol‖ 

[covor], Colecția Muzeului de Etnografie, Ieud, 
Țara Maramureșului, 2018. 

 
Foto 14: Detaliu. Cruce creștină pe ștergar, 
Colecția Muzeului Județean de Etnografie și Artă 

Populară din Baia Mare, Maramureș, 2018. 

 
 

Foto 15a: Cruce creștină aninată de șnurul 

mărțișorului, Arhivă personală, Maramureș, 
2018. 

 
Foto 15b: Șnurul mărțișorului în formă de cruce, 

Arhivă personală, Maramureș, 2018. 
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LA GUERRE ENTRE L'HISTOIRE ET L'HISTOIRE PERSONNELLE CHEZ PEREC, 

DANS "QUEL PETIT VÉLO [ GUIDON CHROMÉ AU FOND DE LA COUR?" 
 

Simona Şuta 

Lecturer, PhD, University of Oradea 
 

 
Abstract:The study emphasizes Perec`s political conscience, the political arrangements features. ŖQuel petit 

vélo à guidon chromé au fond de la cour?Ŗ represents one of the most convincing stories written about the 
Algerian war, because Perec demonstrates the importance of this reality in an absurd way of thinking. Perec 

borrows from Jarry the funny debate of powers and gives a sweetened solution Ŕ of nonchalant and 

indifference Ŕ paradoxical images of the perfection in object. 
 

Keywords: history, mockery, war, Algeria, absurd, engagement, peace, comrades, identity, Karachose 

 

 

Ma démarche essaye de relever à partir du petit récit Quel petit vélo à guidon chromé au fond 

de la cour ? la conscience politique perecquienne, les traits caractéristiques de l‘engagement 

politique, qui n‘est pas pour Perec un simple moment d‘exaltation ou un péché de jeunesse : dans 

Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ?, c‘est par une sorte de raisonnement de 

l‘absurde que Perec démontre l‘importance de cette réalité. 

La présentation des faits historiques mène au détachement par le langage, parce que les 

événements historiques, l‘histoire proprement-dite est regardée par Perec avec détachement, un 

détachement ironique. Sa peinture des années soixante donne un tableau prémonitoire d‘un 

désengagement politique, car tant dans Les Choses que dans Un Homme qui dort, les personnages 

semblent se trouver en marge des événements politiques qui secouent les années soixante. Les 

premiers par la plénitude, l‘autre par le vide, ces personnages n‘aspirent pas à atteindre une 

conscience politique.  Dans Les Choses, la guerre d‘Algérie touche peu Jeróme  et ses amis qui « 

s‘aidant d‘appuis précieux et de certificats de complaisance, réussissent à temps à se faire réformer.
1
 

C‘est sans doute du même privilège dont bénéficie la bande de jeunes Parisiens de Quel petit vélo à 

guidon chromé au fond de la cour ? qui se réunit tous les soirs dans les bistrots du Montparnasse 

pour discuter ―boustifaille‖, ―cinoche‖, ―philo‖, ―Lukasse, Heliphore, Héguele et autres olibrii de la 

même farine.‖
2
 Toutefois, «cet Eden de l‘amitié, des cultures et du gastronomique » 

3
 va être 

perturbé par un moyen de communication des plus insignifiants – un petit vélomoteur    «à guidon 

chromé ». Faisant la navette sur son vélomoteur, entre la  caserne et sa maison, le seul militaire du 

groupe, Pollack Henri, confronte ses copains à la réalité des appelés en leur demandant d‘envisager 

un stratagème pour sauver l‘un de ses amis du départ pour le front. 

 «Et ben, le moins qu‘on puisse dire, c‘est qu‘on pensait pas grand-chose. A vrai dire, 

on s‘en tamponnait le coquillard de son histoire à la flan du type qui voulait devenir 

estropied pour couper à l‘Algérie et se la couler douce dans les bras de celle qu‘il avait 

dans la peau pendant que la paix elle est signée.»
4
 

 

                                                             
1 Perec, Georges, Les Choses, Paris, Julliard, 1965, p. 73. 
2 Perec, Georges, Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ?, Paris, Denoël, 1966, p. 16. 
3 Béhar, Stella, Georges Perec: écrire pour ne pas dire, 1995, Peter Lang Publishing Inc., New York, p. 49. 
4.Perec, Georges, Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ?, op. cit., p. 27. 
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Par son style débonnaire, Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? pourrait être 

rangé parmi les divertissements, mais ce texte représente, comme le fait remarquer Anne Roche, un 

des récits les plus convaincants écrits à propos et autour de la querre d‘Algérie. 

 

« Sur la guerre d‘Algérie a proliféré toute une littérature qui, du cóté français, est 

souvent décourageante. A la notable exception de Gyotat, Perec pourrait être l‘autre, par 

un autre biais, celui de la dérision ―du dire à voix basse‖ par opposition au dire épique 

(nommé dans la notice de couverture) ou du carnavalesque. Ceci à condition pour le 

lecteur, non pas d‘oublier le travail formel, mais d‘inscrire dans une finalité. »
5
  

 

Perec a toujours été intéressé par la recherche d‘une manière de reconstituer son passé. C‘est 

de ce point de vue que l‘historie attire son attention. Dans La vie mode d‘emploi, Perec cherche son 

histoire à travers les espaces qu‘il structure, en mettant en relief les caves – lieu de stockage de la 

mémoire, de l‘histoire et du passé, espace concentré qui peut cacher le passé de toute une 

génération. Le personnage sans identité d‘Un homme qui dort, qui est exclu du monde par la 

stéréotypie des gestes, par l‘emplacement des objets, exclu de l‘espace culturel comme conséquence 

de l‘exclusion du monde, va essayer dans La vie mode d‘emploi de signifier quelque chose dans le 

monde, de dépasser l‘inertie de la conscience par la conquête de l‘espace. L‘espace aide l‘homme à 

récupérer son identité à récupérer sa trace. 

Dans Un Homme qui dort l‘espace et l‘histoire prouve à l‘homme sa destruction, sa perte 

d‘identité, son exil, son exclusion, pour l‘aider ensuite à récupérer, dans La vie mode d‘emploi, sa 

trace. Le roman semble être une méditation sur les lieux, sur leur origine qui conduit implicitement 

à l‘histoire, au passé. Et l‘écriture rencontre l‘autobiographie car la méditation sur l‘origine des 

lieux sous-entend la méditation sur les origines de l‘être et, implicitement sur les origines de 

l‘écriture, écriture qui, recréant le passé, l‘histoire, recrée l‘identité de l‘homme. 

Quant é représentation des événements historiques, Perec opère, un détachement par la 

langage, tout en reprenant la dérision jorrique. 

Le récit Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? présente les tentatives dérisoires 

que des jeunes gens mettent en place pour éviter l‘irrémédiable au personnage principal. Le texte se 

compose d‘allusions, de plagiat, d‘imitation, de collage de citations, d‘assemblage de pièces 

rapportées (comme dans les Choses) car pour Perec « Le collage (…) c‘est comme un schème, une 

promesse et une condition de la découverte » 
6
. Les éléments intertextuels de Quel petit vélo à 

guidon chromé au fond de la cour? sont en grande partie empruntés à Jarry. C‘est Perec lui-même 

qui le révèle dans le passage dans lequel il introduit de façon explicite l‘intertexte jarryque, en 

employant le mot ―oneilles‖, il change de personne du discours de ―nous‖ en ―ils‖ (III- ème du 

pluriel). Pour être encore plus explicite, conformément à ses jeux langagiers, il écrit entre 

parenthèses, après le mot ―oneilles‖: vous voyez qui j‘allusionne?  En reprenant l‘intertexte de 

Jarry, Perec construit le personnage Kara… truc d‘après le modèle du roi Ubu, qui à son tour était 

un soldat, un militaire lâche, imposant une nouvelle hypostase du personnage dramatique qui 

signifie bien plus qu‘une simple innovation de la technique théâtrale, Ubu  peut très bien donner 

une solution au problème perecquien. 

Pour faire éviter au personnage la guerre, Perec réinterprète la solution radicale d‘Ubu dont la 

morale était: «Avec ce système, j‘aurais vite fait fortune, alors je tuerai tout le monde et je m‘en irai 

!». Image paradoxale de la perfection dans l‘object, elle pousse à l‘extrême certaines virtualités de 

l‘espèce humaine, mais chez Perec elle est un peu adoucie par la nonchalance, l'indifférence: 

 

                                                             
5 Roche, Anne, ―Lřauto(bio)graphie‖, Cahiers Georges Perec  I, Paris, P.O.L. 1985, p70. 
6 «Perec s‘explique », Entretien avec Marcel Bénabou et Bruno Marcenac, Lettres Françaises 1108,           1965, p. 14, 

cité par Stella Béhar , Ecrire pour ne pas dire,  op. cit., p. 50. 
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«Car de commun accord nous décidâmes, sublimes, que nous casserions le bras de 

Karageorgevitch, tout en choeur et en douceur, un jour qu‘il serait en permission, et 

qu‘après, il n‘aurait qu‘à raconter qu‘il avait glissé sur une peau de banane dans le grand 

escalier du métro Opéra et que, même si on ne le croirait pas, il allait devant le 

psychiatre du régiment et qu‘on y fout la paix pour un bout de temps et que  peut-être 

les Algériens ils nous la flanqueront la dégelée et que la paix elle est signée.»
7
  

 

 Perec emprunte aussi à Jarry la contestation boufonne des pouvoirs. (Stella Béhar le 

remarque aussi dans son livre sur Perec. Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? se 

relève être une farce qui se cache sous une apparence bon enfant. Grâce au ton grinçant, («Perec 

expurge de son récit tout pathos et toute mièvrerie mélodramatique. Le résultat est pathétique au 

sens le plus authentique du terme. Perec met ce ―nous‖ profondément élitiste face à un Karachose 

d‘origine plébéenne.»)
8
. Les différences entre le ―nous‖ la bande des amis et Karachose sont 

significatives. La bande des amis se veut éducatrice des masses, exemple plein de bonne volonté qui 

se trouve devant un individu sans identité, d‘une autre sphère, mais qui justement, par son 

insignifiance, définit les contours irréductibles de l‘existence et de la réalité de tout ce qui est 

humain. 

Ayant une allure de conspirateurs, les amis de Pollak Henri, après quelques réunions qui sont 

plutót des occasions pour bien boire, bien manger et bien causer, invitent Karachose pour lui 

expliquer leur plan. Pourtant, ils n‘ont rien à lui proposer comme plan. Ils lui suggèrent de lui casser 

le bras d‘abord, ensuite de simuler la folie à partie d‘une ivresse, doublée de quelques dragées 

mauves(un léger barbiturique inoffensif). Mais Karachose ne se laisse pas vraiment convaincre. 

Sans rien leur dire, il n‘accepte pas finalement ce faux suicide et se présente le lendemain au départ 

de son contingent pour l‘Algérie. Apprenant le dénouement du faux suicide de la bouche de Pollak, 

les camarades de celui-là se sentent tout penauds: 

« c‘est pas joli joli la guerre, ça non. Parole, on avait envie de pleurer (je crois l‘avoir 

déjà dit).»
9
  

 

A ce point-là, Pollak Henri et ses copains vont tenter de retrouver Karachose en train: 

«On a cherché longtemps, longtemps. On a longé le train une fois, deux fois, dans un 

sens, puis dans l‘autre. Alors, à chaque compartiment on criait: 

- Eh, Karaphrenick ! T‘est là ! Montre-toi un peu ! C‘est ton copain Pollak Henri! (…) 

Alors on s‘est rendu à l‘évidence: que Karalarico, il était pas dans ce train-là, ou bien 

qu‘il ne voulait pas nous parler.»
10

  

 

La transformation du nome propre du personnage Kara etc, cette fois-ci Karaphrenich, 

souligne l‘idée que participer à la guerre est une folie. De retour à Paris, le groupe des jeunes lance 

en guise de fin du roman le commentaire suivant: «Et plus jamais on n‘a entendu parler de ce 

mauvais coucheur.»
11

 Ce commentaire semble accuse la victime, et exprime en même temps le 

constat de leur impuissance devant l‘histoire. C‘est une manière détournée d‘accuser l‘histoire et 

l‘absurdité de la guerre. 

La dérision est mise en évidence aussi par les nombreux d‘intertextes empruntés à Queneau. Il 

s‘agit des changements du nom propre du protagoniste selon le modèle du beau-frère de Valentin 

Brû dans Le Dimanche de la vie. Perec s‘attaque lui aussi au nom propre qui, comme chez Proust 

est porteur de culture, d‘histoire, de souvenir. Le personnage perecquien subit plusieurs 

                                                             
7 Perec, Georges, Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ?, op. cit., p. 28. 
8 Béhar, Stella, Ecrire pour ne pas dire, op.cit., p. 50. 
9 Perec, Georges, Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ?, op. cit., p. 106. 
10 Ibid., p. 108-109. 
11 Ibid., p. 111. 
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métaphorisations du nom – chose inexplicable pour tout être humain qui veut éterniser son nom – ce 

qui entraîne la perte de son identité. Grâce à son nom toujours changé, le personnage qui doit faire 

la guerre peut exister n‘importe où, il n‘a pas de racines, il peut se promener partout et nulle part 

comme Ubu roi: 

 

« Ç‘aurait pu être un abstrait arménien…, un catcheur bulgare, une grosse légume de 

Macédoine, enfin un type de ces coins-là, un Balkanique, un Yoghourtophage, un 

Slavophile, un Turc.» 
12

      

 

Mais Perec élargit davantage l‘aire géographique d‘origine du personnage visé, en associant 

au noyau Kara (d‘origine turque) des noms propres spécifiques aux pays dont on recontre à Paris les 

ressortissants. Par exemple, si Karamalis renvoie à un Grec, Karagengewitch à un Serbe, 

Karalerowics à un Polonais, Karaschoff  à un Russe, Karalberg à un Allemand, Karawasch à un 

Anglais, Karagandhi renvoie à un Indien, et ainsi de suite jusqu‘à un Karathoustra persan. 

Perec choisit pourtant des constructions onomastiques qui suggèrent les sentiments mêmes 

avec lesquels il a construit le personnage: doute, oubli, mépris, ridicule, risible, dérisoire. Par 

exemple: Karacho, Karaboom, Karaplouck, Karazaza, Karatchorum, Karalarico etc. Leur sens offre 

des images d‘un univers qui va des manifestations primaires du langage (imitations des bruits ou du 

chant du coq) jusqu‘aux éléments savants, comme dans Karaplasm, Karadigme, Karamega, 

Karanoïa etc. 

Les noms propres Karachose, Karatruc, Kara-comme-tu-dis reflètent le mieux  l‘idée que cet 

individu n‘a pas d‘identité précise, qu‘il est presque anonyme, perdu dans la foule des voyageurs et 

des militaires, car la guerre peut d‘ailleurs exister n‘importe où dans le monde, dans tous les pays 

où il se promène. L‘uniformisation des individus qui existent, engloutis par la foule, rend le 

personnage presque invisible et «ce n‘est que le nom qu‘on lui attribue qui dévoile les bonnes 

intentions de ses semblables qui cherchent une identité là où elle n‘existe pas.»
13

  L‘ami d‘Henri 

Pollak perd au fur  et à mesure tout trait qui eût pu le rendre identifiable aux yeux de ses copains et 

finit par ne plus ressembler à personne. 

Par son sens étymologique, le nom du personnage renvoie à l‘apparition d‘un trou noir (Kara 

= Noir, en turc), d‘une graine d‘antimatière, qui traverse l‘univers du groupe des copains, trouble 

leur vie, pour disparaître finalement sans aucune trace. 

Tous ces noms propres métaphoriques ne font que donner l‘image d‘un antihéros dont le 

statut existentiel s‘appuie sur son acceptation par les autres. Au moment où il ne fait plus partie de 

leur groupe, il cesse d‘exister pour être englouti dans la masse muette de la matière. 

Kara… est l‘image de l‘homme Perec confronté à ce qui l‘a détruit, la guerre, l‘histoire. Il est 

conscient que la guerre ne sert à rien, qu‘elle tue les humains. C‘est pourquoi son héros ne veut pas 

prendre part à la guerre  accepte tout, même les farces de ses copains, ou des copains de son copain 

Pollak qui sont en fait les farces de la vie. Entraîné sur cette route il ne s‘aperçoit même pas du 

caractère tragique de celles-ci, du risque d‘être mutilé à jamais. 

Il y a dans le roman, sans conteste un biais autobiographique. L‘expérience de Karachose est 

l‘une des multiples expériences négatives subies par Perec, un épisode de son Histoire fragmentée. 

Le roman est une recherche dans le lieu souterrain de a mémoire de l‘écrivain, recherche qui ne 

réussit ni à reconstituer une histoire personnelle, ni à mener à la construction d‘une identité, parce 

que l‘esthétique perecquienne n‘est pas encore mère. Perec se trouve au début du chemin, il est 

avant Oulipo et donc il ne s‘est pas encore retrouvé comme écrivain et donc comme identité.     

Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? se présente comme un jeu textuel et un 

jeu mené par Perec aves ses personnages. Les diverses prouesses linguistiques et rhétoriques 

                                                             
12 Ibid., p.11. 
13 Flore Michaela, Entre la métaphore et lřambiguïte, Actes du Colloque International Georges Perec, édités par 

Yvonne Goga, Cluj-Napoca, 1996, Dacia, p.98. 
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accomplies pendant la narration désignent l‘ouvrage comme un objet à caractère ludique. Mais le 

récit est l‘histoire d‘une tragédie relative à la guerre d‘Algérie ( qui peut bien être la tragédie de 

n‘importe quelle guerre). Perec amplifie le caractère ludique de l‘ouvrage pour dévoiler dans un 

comique grinçant  la sinistre impuissance des gens vis-à-vis de l‘Histoire. 

Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ?  est l‘œuvre perecquienne a plus ludique 

mais paradoxalement la plus didactique. Les personnages enregistrent l‘inanité de l‘engagement 

politique trop idéalisé et réussissent à démasquer son caractère inutile.  
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Lectura în cadrul școlii este o activitate cu un foarte bogat potenţial formativ, atât în plan 

cognitiv, cât şi în plan afectiv. Prin lumile, ideile, viziunile şi sentimentele pe care le propune 

cititorilor, ea poate dezvolta personalitatea acestora într-un mod complex. Profesorul, prin felul în 

care îşi construieşte demersurile didactice şi deschide punţi spre dialogul dintre cititor şi text poate 

contribui la construirea personalităţii elevilor săi.  

Aşadar, voi puncta dintr-o perspectivă nouă, câteva dintre aspectele importante care introduc 

lectura şcolară într-o viziune coerentă, în centrul căreia stă orientarea spre implicarea elevilor-

cititori în practici de lectură diverse şi stimulative. Pornind de la relaţiile care se pot naşte, în 

procesul lecturii, între text şi cititor, specialiștii au identificat patru paşi posibili:a păşi din exterior 

spre interior: intrarea în lumea textului; a fi în interior şi a explora lumea textului; a păşi înapoi şi a 

regândi datele pe care le avem; a ieşi din lumea textului şi a obiectiva experienţa. 

Valoarea didactică a acestei viziuni stă, pe de o parte, în faptul că orientează profesorii în 

găsirea unei posibile căi de abordare a textelor. Pe de altă parte, ea accentuează fluiditatea celor 

patru tipuri de relaţii şi faptul că, în realitate, cititorii concreţi pot face nenumărate combinaţii de 

ritmare a paşilor proprii în receptarea unui text, care să contrazică linearitatea pur teoretică a 

modelului propus. (Cornea, P., 1988) 

Ce ne interesează cu prioritate este însă faptul că acest model pune în evidenţă un lucru 

esenţial: faptul că elevul-cititor este în centrul procesului şi că apropierea şi distanţarea de text 

implică un mod activ de lucru cu textul. Gândirea critică propune trei etape importante pentru 

realizarea oricărui tip de lecţie: Evocarea – Construirea sensului – Reflecţia. Din punct de vedere 

didactic, evocarea este realizată, într-o lecţie de literatură, în scopul găsirii unei intrări incitante în 

lumea textului, care să stârnească motivaţia şi curiozitatea elevilor pentru textul ce urmează să fie 

discutat.  

Construirea sensului urmăreşte explorarea şi regândirea datelor textului, cu alte cuvinte 

comprehensiunea şi interpretarea – în această etapă profesorul poate miza pe strategii cooperative şi 

participative de receptare a textului.  Reflecţia ţinteşte din punct de vedere didactic spre obiectivarea 

experienţei: recapitularea, de către elevi, a paşilor parcurşi în lectura textului, pentru a conştientiza 

rolul acestora în receptare, identificarea situaţiilor noi în care ar putea folosi achiziţiile din lecţia 

respectivă, pe scurt, înţelegerea, de către elev, a modului în care s-a desfăşurat învăţarea şi a 
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câştigului personal – în ordine intelectuală şi emoţională – pe care eventual îl întrevede la sfârşitul 

lecţiei respective.  

Etapele propuse de gândirea critică, dincolo de limitele specifice ordinii didactice (faptul că, 

de exemplu, în acest caz, distingerea unor secvenţe cu un anumit focus prioritar este necesară) pun 

şi ele în evidenţă centrarea pe elev şi pe participarea acestuia la propria învăţare. Iarăşi, rolul 

profesorului pare diminuat. (Cucoș, C., 2016) În fapt, responsabilitatea pe care o are profesorul în 

conceperea şi organizarea acestui tip de lecţie este mult mai mare decât în cazul unei lecţii de tip 

tradiţional, în care transmite cunoştinţe elevilor şi, lansează, eventual, un dialog cu elevii clasei prin 

care să constate în ce fel au înţeles aceştia cele prezentate. De ce? Pentru că trebuie să-şi 

construiască foarte atent fiecare activitate (inclusive prelegerile, care vor fi însă limitate în 

economia lecţiei la maximum 20 de minute – timp considerat maxim pentru puterea de concentrare 

a unui auditoriu), ţinând cont de resursele umane şi materiale, de timp şi de ţintele lecţiei respective.  

Construirea activităţilor presupune realizarea unor hand-outs (materiale oferite elevilor spre 

analiză şi spre rezolvarea unor sarcini), a unor postere sau slide-uri (care să sintetizeze ideile 

prelegerii), găsirea unor resurse diverse (albume de artă, casete audio sau video, materiale necesare 

desfăşurării unor jocuri didactice) care să facă învăţarea cât mai atractivă pentru elevi, dar mai ales 

conceperea clară a activităţilor propuse pentru fiecare dintre cele trei etape. 

În esenţa ei, disciplina limba şi literatura română, are un caracter interdisciplinar: domeniile 

de studiu sunt limba şi literatura. De fapt, aceste domenii se recompun din subdomenii ce intră, 

toate, în sfera de cunoştinţe şi competenţe ale profesorului de română: gramatică şi lingvistică, 

teoria comunicării, critică şi istorie literară, teoria receptării etc. În programele de gimnaziu se 

disting trei domenii distincte: limbă (elemente de construcţie a comunicării), literatură şi 

comunicare (practica raţională şi funcţională a limbii).  

La liceu, limba şi comunicarea constituie un singur domeniu. Principiul predării integrate 

priveşte tocmai relaţiile interdisciplinare pe care le poate convoca la un moment dat un anumit 

domeniu: felul în care competenţele lingvistice sau de comunicare pot sprijini comprehensiunea şi 

interpretarea textelor literare, măsura în care literatura oferă modele de structurare limbii şi 

ilustrează strategii de comunicare.  

Modelul comunicativ-funcţional, comun ariei curricular Limbă şi comunicare, este o bază 

pentru abordările inter- şi transdisciplinare, deoarece vizează transferul de achiziţii între cele trei 

domenii (limbă, literatură şi comunicare) şi, mai mult decât atât, formarea unor comportamente 

communicative (receptarea şi producerea mesajelor) urmărite prin toate disciplinele ariei. De 

asemenea, elementele de cultură şi de civilizaţie vehiculate într-o anumită disciplină a ariei 

curricular pot fi integrate într-un context multicultural. În procesul lecturii, sunt adesea necesare 

apelurile la concepte din alte discipline sau abordarea complementară a problemelor cu sprijin oferit 

de achiziţiile elevilor din alte domenii ale cunoaşterii.  

Este comună abordarea unui personaj / eveniment istoric dintr-un text literar prin apel la 

cunoştinţele de istorie ale elevilor (scopul fiind acela de a compara cele două imagini: cea din 

istorie şi cea literară a domnitorului respectiv, a evenimentelor respective; este comună o astfel de 

abordare, de pildă, a nuvelei Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi). Se discută adeseori, de 

exemplu, opera poetică a lui Lucian Blaga în legătură cu sistemul său filozofic. Imagini poetice ale 

cosmologiei eminesciene, pot fi comparate cu viziunea din Rig-Veda sau cu teorii ştiinţifice 

privitoare la naşterea universului.  

Modulul literatură şi alte arte prezent în programele de liceu este o expresie a nevoii de a 

integra discursul textului literar în discursul artistic larg, de a compara modalităţile de expresie şi 

viziunile diferitelor arte sau ale diferiţilor artişti şi de a îmbogăţi reprezentările estetice ale elevilor. 

Şi exemplele ar putea continua. trans-, la ceea ce se află în acelaşi timp şi între discipline, şi 

înăuntrul diverselor discipline, şi dincolo de orice disciplină. Finalitatea sa este înţelegerea lumii 

prezente, unul din imperativele sale fiind unitatea cunoaşterii.‖ A deschide disciplina spre 

abordările inter- şi transdisciplinare este nu doar o cerinţă în acord cu timpurile pe care le trăim, ci 
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şi încă o modalitate de a da substanţă demersului didactic şi, implicit, de a oferi motivaţii elevilor. 

Paradigma unui „nou umanism‖ înscrie textul literar în context largi: „istoria ideilor şi mentalităţilor 

care l-au generat, dar şi ideile şi mentalităţile ce definesc prezentul receptorului‖. (Iser, W., 2006) 

Pentru a dezvolta interesul pentru lectură şi a le forma elevilor strategii lectorale care să-I 

ajute să înţeleagă textile pe care le citesc, profesorul trebuie să pună în scenă ocazii diverse în care 

elevii să discute şi să scrie despre texte.  Metodele de predare-învăţare trebuie alese astfel încât să 

provoace reflecţia, discuţiile şi gândirea critică ale elevilor. Scopul unor astfel de activităţi este de a 

încuraja elevii să formuleze răspunsuri personale şi critice (nu în sensul de a critica textul, ci de a 

dovedi discernământ şi capacitate de analiză şi interpretare) atunci când citesc. Pentru a structura 

atât de fluidul proces al lecturii, este nevoie, în practica didactică, de anumite repere concrete. Din 

acest punct de vedere, este îndeobşte asumat faptul că, fundamental, lectura poate fi descrisă ca un 

proces desfăşurat în trei etape: prelectura, lectura şi postlectura. Înainte de a începe să citim un text, 

ne punem deja întrebări, facem presupuneri, convocăm cunoştinţe sau experienţe care credem că pot 

avea legătură cu tema textului. (Cornea, P., 1988) 

Este bine, pe de o parte, ca profesorul să le ofere elevilor posibilitatea de a-şi formula 

întrebările proprii în clasă şi, pe de altă parte, să folosească această etapă a prelecturii pentru a 

stabili scopuri clare pentru lecturile propuse. Este etapa dialogului cu textul, în care elevii fac 

predicţii, îşi pun întrebări şi încearcă să răspundă, parafrazează, îşi imaginează, fac deducţii, 

integrează noile elemente în cadrul schemelor proprii despre lume şi viaţă, despre cunoaştere, citesc 

şi recitesc textul, fac pauze de gândire. Cu alte cuvinte, descoperă şi construiesc sensul textului. 

Contactul direct cu textul este esenţial. Rolul profesorului în această etapă este de a ghida şi observa 

strategiile de lectură ale elevilor, de a orienta elevii prin întrebări şi sarcini de lucru spre o receptare 

personală a textului. (Păun, E., 2017) 

Elevii rezumă, în această etapă, ceea ce au citit sau îşi exprimă primele impresii. Profesorul 

îi va provoca să reflecteze pe marginea textului, să asocieze ce au citit cu propria lor experienţă şi 

cu modul în care ei înţeleg lumea şi să dezvolte noi interpretări ale textului. Elevii vor fi încurajaţi 

să-şi împărtăşească opiniile în discuţii cu colegii sau să scrie despre experienţa lor de lectură şi 

despre interpretările pe care le dau textului citit. În final, profesorul le va propune elevilor sarcini de 

lucru care să-i pună în situaţia de a extinde cele învăţate în contexte noi. 

Activităţile acestei etape sunt menite să provoace interesul elevilor pentru text şi să le ofere 

o motivaţie, un scop pentru a se implica în lectura textului ales pentru studiu. Aceasta înseamnă că 

trebuie să te gândeşti la felul în care iniţiezi contactul elevilor cu textul. Sigur că, în această etapă, 

le poţi oferi elevilor diverse informaţii privitoare la tema textului ce urmează a fi studiat, la genul 

sau specia în care se încadrează, la biografia şi opera autorului. Felul în care oferi aceste informaţii 

trebuie să stârnească o curiozitate a elevilor pentru text. Totuşi, e foarte important să-i încurajezi pe 

elevi să descopere, în propriul bagaj de cunoştinţe, ceea ce ei înşişi ştiu deja despre temă, autor, 

genul şi specia în care se încadrează textul. (Antonesei, L., 2004) 

Strategia cel mai des folosită în acest scop este de a-i pune pe elevi în situaţia de a se gândi 

la o temă pe care o vor întâlni în text şi de a face asociaţii în legătură cu aceasta. Dacă, de pildă, 

aveţi de citit un text despre copilărie, le puteţi cere elevilor să se gândească la idei, sentimente, 

evenimente pe care le pot asocia copilăriei. După ce veţi nota la tablă ideile lor, puteţi să desenaţi un 

ciorchine de idei reţea care să sintetizeze răspunsurile lor.  

Oferirea unor informaţii sau identificarea propriilor cunoştinţe care pot sprijini înţelegerea 

textului sau interesul pentru acesta. Uneori, e bine să stârneşti curiozitatea elevilor pentru text 

povestindu-le ceva amuzant despre autor, astfel încât să-l apropii cititorilor. Prezentarea sobră a 

biografiei unui autor poate să îndepărteze cititorii de text. Felul în care scriau sau se comportau în 

societate unii scriitori poate fi prilej de reflecţie, dar şi o modalitate de a stârni curiozitatea elevilor 

pentru viaţa şi opera autorului respectiv. Dacă era vară, Creangă se descălţa şi se dezbrăca, 

punându-şi cămeşoiul, sau intra de-a dreptul în putina cu apă, dacă nu cumva se-nchidea în clasa 

lui de la şcoală. De obicei, se scoală în zorii zilei, pe la patru dimineaţa, şi se aşază pe nemâncate 
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la lucru. Scrie cu condeiul de plumb pe tot felul de petice ori pe coli întregi, şterge, trimite cu 

semne în altă parte şi nu suferă pe nimeni pe lângă sine. (G. Călinescu, Ion Creangă, Bucureşti, 

Editura Minerva, 1978) 

În cazul unui roman, poţi alege, pentru o primă oră, incipitul şi finalul, pentru a circumscrie 

tema şi pentru a-i provoca pe elevi să facă predicţii în legătură cu ce se întâmplă între cele două 

momente, pentru a observa o anumită structură (circularitatea romanelor lui Rebreanu, de pildă) etc. 

În orele următoare poţi alege, pe rând, pasaje care ilustrează un moment important în desfăşurarea 

acţiunii, care prezintă un personaj, care sunt reprezentative pentru stilul autorului. Fireşte, în cazul 

romanelor, elevii vor avea de citit singuri acasă romanul. Tocmai pentru că nu poţi avea un control 

asupra felului în care ei citesc singuri restul romanului e important ca, măcar în clasă, să te asiguri 

că participă toţi elevii la activităţile de lectură propuse.  

Discutarea unui text amplu în lipsa alegerii unor fragmente ce vor fi citite, analizate şi 

interpretate în clasă duce fie la prezentarea unui comentariu al profesorului, fie la reproducerea unor 

comentarii citite de elevi. Trebuie precizat faptul că la clasa a IX-a, unde manualele propun anumite 

pasaje din texte ample (nuvele, romane, piese de teatru), este suficientă lectura în clasă, împreună 

cu elevii, a acelui fragment, ales pentru a ilustra o anumită temă.  

Nu este obligatoriu, la această clasă, ca elevii să citească integral textul din care a fost 

selectat fragmentul respectiv, pentru că importantă este aici discutarea temei pe baza fragmentelor 

alese din diferite texte. Este îmbucurător dacă fragmentul respectiv le-a stârnit elevilor interes 

pentru a citi integral opera, dar nu trebuie să supralicităm cerinţele de lectură când nu este cazul. În 

timpul lecturii, elevii trebuie să se angajeze în folosirea unor strategii lectorale, să experimenteze 

practici de lectură diverse. Ei pot reveni la anumite pasaje, pot consulta dicţionarul pentru a-şi 

lămuri sensul unor cuvinte-cheie ale textului, a căror necunoaştere le blochează comprehensiunea. 

Profesorii îi încurajează, în această etapă, pe elevi să conştientizeze strategiile de lectură folosite. 

Este bine ca elevii să ştie că, pe parcursul lecturii, se aşteaptă de la ei: să înţeleagă textul citit 

(urmărind să răspundă sarcinilor de lucru ce le-au fost precizate); să identifice propriile puncte tare 

şi slabe privitoare la felul în care citesc textul respectiv; să conştientizeze modalităţile pe care le pot 

folosi în procesul lecturii (de exemplu, auto-monitorizarea felului în care folosesc strategiile de 

lectură). 

Pe parcursul lecturii, profesorii îi încurajează pe elevi să înţeleagă scopul lecturii (citesc un 

anumit pasaj ca să observ modalităţile de caracterizare a personajului sau felul în care e folosită 

perspectiva, ca să identific atmosfera unei poezii sau ca să urmăresc, într-o piesă de teatru, 

conflictul între două personaje), să anticipeze, să facă predicţii, să accepte ambiguităţile textului, să 

reflecteze asupra celor citite. (Iser, W., 2006) 

Strategiile de lectură folosite în scopul rezolvării sarcinilor de lucru pot fi: 

- a face asociaţii (cu persoane, locuri, situaţii, idei pe care le sunt familiare); 

- a găsi sensul celor citite (să identifice, în text, ce se spune despre oameni, locuri, situaţii, 

idei); 

- a pune întrebări textului (plecând de la lucrurile neclare din text: cuvinte, idei, acţiuni) şi 

încercând să găsească, prin reluarea unor pasaje, răspunsul la ele); 

- a face şi a confirma/ infirma predicţii despre ce se va întâmpla în continuare, despre cum vor 

evolua personajele aceasta presupune verificarea predicţiilor prin continuarea lecturii); 

- a face inferenţe (citind printre rânduri şi încercând să înţeleagă care e semnificaţia unor 

întâmplări, gesturi prezentate în text); 

- a reflecta şi a evalua (a face propriile judecăţi referitoare la ceea ce au citit). 

Strategiile de lectură ale elevilor se pot construi numai în măsura în care profesorul le 

explică şi exemplifică felul în care se fac asociaţiile, inferenţele, când se recitesc anumite pasaje, 

cum se pot crea în mintea cititorului imagini vizuale privitoare la locuri şi personaje, cum îşi 

verifică predicţiile sau cum îşi adaptează ritmul de lectură în funcţie de tipul de text citit şi de ceea 

ce urmăresc prin lectura unui pasaj. O lectură activă, participativă implică, aşa cum spuneam, un 
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dialog cu textul, aducerea în acest proces a propriilor achiziţii şi experienţe, a imaginaţiei sau a 

reacţiilor emoţionale. Implicarea îi încurajează pe elevi să se concentreze şi să reflecteze asupra 

celor citite. (Horceag, E.I., 2017) Elevii îşi construiesc propria înţelegere asupra textului, care se 

poate schimba şi îmbogăţi pe măsură ce parcurg alte secvenţe ale textului. Chiar dacă suntem de 

acord că un text este citit de fiecare dată altfel (acelaşi cititor poate înţelege diferit un text citit într-

un alt moment, într-o altă dispoziţie sufletească, la o altă vârstă), totuşi nu orice interpretare este 

validă. Nu putem accepta, de pildă, că Moara cu noroc este o nuvelă despre vrăjitoare sau despre 

fantome. Interpretările elevilor trebuie să aibă puncte de susţinere în text, să poată fi justificate prin 

apelul la text. Dacă elevii reuşesc să argumenteze convingător, prin trimiteri la text, un anumit 

punct de vedere, profesorul va recunoaşte validitatea interpretării, chiar dacă este o perspectivă 

inedită, la care el însuşi nu s-a gândit până atunci. 

Mulţi elevi au dificultăţi când trebuie să pună în cuvinte felul în care citesc sau gândesc în 

timpul lecturii. Se întâmplă aşa pentru că nu sunt obişnuiţi să facă acest lucru. De aceea, profesorii 

trebuie să le solicite, pe rând, elevilor să formulize cu glas tare ce gândesc despre cum şi ce au citit, 

ghidându-I prin întrebări de sprijin precum următoarele: La ce te-ai gândit când ai citit prima frază 

a textului? Ţi-a amintit de ceva? Ce ai făcut când nu ai înţeles un cuvânt? Ai încercat să deduci 

sensul lui din context sau ai considerat că poţi înţelege sensul textului şi fără să înţelegi acel 

cuvânt? Ce pasaj ai recitit? De ce? Ce sentimente ţi-a trezit personajul X? Te-ai identifica cu el? În 

ce situaţie şi de ce? Ţi s-au confirmat predicţiile pe care le-ai făcut în timpul lecturii? Care dintre 

ele nu s-a confirmat? Dacă erai mai atent la text, puteai să faci o predicţie corectă? Ce anume ţi-a 

scăpat? Ce crezi că nu ai înţeles din textul citit? De ce? etc. 

Jurnalul cu dublă intrare este o metodă prin care cititorii pot stabili o legătură între text şi 

propria lor experienţă. Poate fi folosit şi în cazul lecturii realizate în clasă, dar şi în situaţia în care 

elevii citesc singuri, acasă. Se împarte foaia caietului în două coloane. În partea stângă elevii vor 

nota un pasaj sau o idee ori o imagine din text care i-a impresionat fie pentru că le-a amintit de o 

experienţă personală, fie pentru că i-a surprins sau că nu sunt de acord cu ce se spune în text sau 

pentru că o consideră relevantă pentru stilul autorului. În partea dreaptă vor face un comentariu, 

explicând de ce au notat pasajul respectiv, la ce s-au gândit, de ce i-a intrigat etc.  

Pe măsură ce parcurg textul, elevii se opresc din lectură şi notează în jurnal. După ce au citit 

integral textul şi, eventual, l-au recitit, elevii pot reveni şi nota, în partea dreaptă a paginii, şi alte 

opinii, mai dezvoltate, asupra celor citite. După ce au citit un pasaj sau un text integral, le poţi cere 

elevilor să-şi amintească cât mai multe informaţii din text. Apoi, vor face o activitate de 

brainstorming în care, individual sau în perechi, vor nota tot ce-şi amintesc din text. Recitesc după 

aceea textul pentru a verifica ce informaţii importante le-au scăpat şi pentru a corecta erorile. În 

final, vor structura informaţiile astfel obţinute într-o schemă sau o hartă semantic a textului / 

pasajului citit. (Horceag, E.I., 2017) 

Elevii şi profesorul citesc un anumit fragment al textului. Elevii pun întrebări profesorului 

referitor la ce au citit. Profesorul le răspunde şi formulează, la rândul lui, o altă întrebare, care să 

provoace reflecţia elevilor. Dialogul poate continua, pornind de la alte fragmente ale textului. Mai 

ales în cazul unor texte mai dificile, e bine să le oferi elevilor diferite variante de răspuns între care 

să le aleagă pe cele considerate adecvate. Este o activitate care îi ajută pe elevi să-şi nuanţeze 

propria înţelegere şi să sesizeze şi importanţa felului în care un răspuns poate fi formulat. De 

exemplu, după lectura primei scene a romanului Moromeţii de Marin Preda, puteţi întreba: În prima 

scenă a romanului, între Ilie Moromete şi vecinul său Tudor Bălosu se desfăşoară un adevărat 

dialog al surzilor. Ce se realizează, la nivel narativ, prin devierea răspunsurilor fireşti? Alegeţi 

între următoarele variante sau propuneţi altele: se creează impresia de tensiune, de ostilitate între 

interlocutori; Moromete apare de la început ca un personaj surprinzător; se realizează un efect 

comic; cititorului i se creează o serie de aşteptări faţă de personaj. 

Lectura predictivă Pentru texte narative scurte, în proză sau în versuri, care pot fi citite integral 

într-o oră de curs, poţi folosi lectura de tip predictiv, bazată pe intuiţiile elevilor legate de text. 
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Primul pas. Le spui elevilor că le vei cere să citească o poveste de Hans Christian Andersen, 

în care vor apărea patru termeni: prinţ, prinţesă, bob de mazăre, căsătorie (e vorba de povestea 

Prinţesa şi bobul de mazăre). Fiecare elev îşi va imagina ce se va întâmpla în povestea pe care 

urmează să o citească, pornind de la cei patru termeni. Au la dispoziţie 3 minute de gândire. Al 

doilea pas. Îi rogi pe elevi să se întoarcă spre colegul de bancă şi să-şi împărtăşească ideile. Cereţi-

le să aşteaptă să o citească / audă. Au la dispoziţie 7 minute pentru această activitate. Al treilea pas. 

Două perechi vor prezenta în faţa clasei versiunile imaginate. Spuneţi-le elevilor să urmărească, în 

timpul lecturii textului, asemănările şi deosebirile dintre povestea lor şi cea pe care o vor citi. Al 

patrulea pas. Le spui elevilor că veţi citi împreună povestea, oprindu-vă după anumite pasaje pentru 

a face predicţii şi pentru a le verifica. După ce au citit o primă parte a textului, elevii vor face 

predicţii despre ce se va întâmpla în continuare. Le notează în prima coloană corespunzătoare părţii 

I a textului. Vor completa, de asemenea, şi a doua coloană, precizând pe ce indicii din text se 

bazează predicţia lor. Vor citi apoi până la următorul punct de oprire, vor revedea predicţiile 

anterioare şi vor completa coloana a treia. Vor observa în ce măsură predicţiile lor au fost 

confirmate sau infirmate de text. Procedeul se va repeta pentru următoarele părţi ale textului. E 

foarte important cum segmentezi textul propus spre lectură.  

După lectura textului, elevii trebuie ghidaţi de professor să reflecteze asupra celor citite. O  

regizare atentă a felului în care vei conduce discuţiile şi activităţile este la fel de importantă ca şi în 

cazul etapelor precedente. Este de dorit ca profesorul să îmbine demersurile inspirate de cele patru 

modele de studiu ale literaturii şi să propună perspective diverse de comprehensiune şi interpretare a 

textului. Este important să vă amintiţi că, în lectura orientată spre elevi, reacţiile personale ale 

acestora (abordarea estetică, bazată pe legătura dintre text şi experienţele cit itorului) sunt foarte 

importante şi trebuie să le valorifici în primul rând pe acestea. Încet, îi vei ghida spre abordarea 

critică (ce presupune distanţarea faţă de text), punându-i pe elevi în situaţia de a-şi evalua impresiile 

şi opiniile cu referire la text. Prin discuţii sau prin sarcini de redactare privitoare la text elevii pot fi 

încurajaţi să-şi clarifice ideile şi să aprofundeze lectura textului. În acest fel, ei devin implicaţi în 

procesul lecturii şi pot căpăta o înţelegere mai profundă asupra textelor citite. (Antonesei, L., 2004) 

Oferindu-le elevilor şansa de a-şi exprima primele impresii după lectura textului poţi 

încuraja încercările acestora de a descoperi şi a construi sensul celor citite. Poţi pune întrebări 

precum următoarele:Ce sentimente ai după ce ai citit textul? (Ţi-a plăcut, te-a amuzat, te-a plictisit 

etc.?);Ce sentimente ai faţă de personaje? De ce evenimente / persoane cunoscute ţi-a amintit 

textul? De ce crezi că ai făcut aceste asociaţii? Te-a intrigat ceva anume în timpul lecturii? Ce? De 

ce alte texte citite de tine ţi-ai amintit în timpul lecturii? Ce idei / valori/ atitudini proprii vin în 

contradicţie cu ideile / valorile / atitudinile prezente în text?  

În funcţie de răspunsurile date de un elev, ceilalţi pot reacţiona, dorind să-şi expună propriul 

punct de vedere (de ex., un elev poate afirma că i-a plăcut un text pentru că evenimentele prezentate 

s-au succedat într-o ordine previzibilă; alt elev poate interveni, spunând că pe el tocmai acest lucru 

l-a plictisit puţin, dar i s-a părut interesant, în schimb, un anumit personaj). E bine ca profesorul să 

încurajeze împărtăşirea impresiilor şi, mai ales, să le solicite şi elevilor mai timizi să intre în acest 

dialog (Tu ce crezi despre ce a spus X sau Y? Ai reacţionat mai mult ca X sau ca Y citind textul? De 

ce?) 

Elevii pot fi solicitaţi să răspundă la oricare dintre întrebările de mai sus sau la altele care 

vizează primele impresii de lectură. Ei vor lucra în perechi şi îşi vor comunica reciproc punctele de 

vedere. Apoi, ei vor face acelaşi lucru în grupe mai mari, de 4-5 elevi, sau în faţa clasei. 

Împărtăşirea impresiilor în grupe mici îi ajută pe elevi să-şi clarifice ideile într-un cadru nonformal. 

Profesorii pot face recomandări elevilor să citească acasă texte ale aceluiaşi autor sau alte 

texte (literare şi nonliterare) care abordează aceeaşi temă cu cea a textului studiat. Este un bun prilej 

ca profesorul să facă aceste recomandări plecând de la preferinţele elevilor sau chiar de la sugestiile 

lor (ce au citit pe aceeaşi temă şi le-ar recomanda colegilor). Profesorul poate recomanda sau 

propune chiar pentru lectura şi discutarea în clasă şi texte nonliterare (ştiinţifice, istorice, religioase, 
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de istoria literaturii etc.). De asemenea, profesorul poate încerca să abordeze textul şi prin prisma 

relaţiilor cu alte texte citite de elevi; în cazul în care elevii nu au citit prea mult şi nu te poţi baza pe 

contribuţia lor, alege pasaje semnificative din alte texte (pe o temă similară, din aceeaşi epocă, de 

un scriitor a cărui operă aparţine altui curent literar) şi propune-le elevilor puncte pe marginea 

cărora să realizeze comparaţia. 

Evaluarea competenţelor de lectură este un demers complex şi dificil, iar discuţiile între 

specialişti nu reuşesc să depăşească perspectivele diferite asupra acestui aspect. Se tinde, fireşte, 

spre obiectivitate în evaluare, spre validitate şi fidelitate. Toate acestea sunt, însă, puţin relevante 

pentru a putea pune o măsură comună unor reacţii şi stiluri foarte diferite de lectură. Este mai 

valoros un eseu care dovedeşte creativitate decât unul care dovedeşte o foarte largă cunoaştere a 

temei tratate? În primul rând, nu există standarde clare la care să ne raportăm, astfel încât fiecare 

profesor îşi construieşte propria imagine a ceea ce înseamnă un bun cititor. (Horceag, E.I., 2017) 

Lipsa de accord asupra cunoştinţelor, capacităţilor, atitudinilor pe care ar trebui să le 

manifeste un bun cititor provine, pe de o parte, din lipsa de continuitate între programe şi evaluare, 

iar, pe de altă parte, din propriile valorizări pe care le dăm cunoştinţelor, capacităţilor sau 

atitudinilor angajate în procesul lecturii. Putem cuantifica creativitatea sau entuziasmul pentru 

lectură în note? Desigur, nu. În al doilea rând, este clar că obiectivitatea totală în evaluarea 

competenţelor de lectură este o iluzie. Ea nu poate fi aplicată acestui domeniu care este prin 

excelenţă unul al subiectivităţii (a textului, a cititorului şi a celui care evaluează). Nu în ultimul 

rând, este vorba despre faptul că diferite forme de evaluare ne spun lucruri diferite: un elev poate 

participa la discuţiile din clasă şi poate avea intervenţii foarte bune, dar nu şi le exprimă la fel de 

coerent în scris; altul, mai puţin activ în timpul orelor, poate să dovedească, în lucrările scrise, o 

receptare profundă a textului. 

Observarea sistematică a comportamentului elevilor este menită să surprindă toate semnele 

ce oferă indicaţii despre performanţele de lectură ale elevilor. (Păun, E., 2017) Prin acest tip de 

evaluare complementară se pot înregistra următoarele comportamente ale elevilor: felul în care 

performează lectura orală, felul în care folosesc strategiile de lectură în timpul lecturii realizate în 

clasă, felul în care se implică în lectură (cu entuziasm, cu reticenţă etc.), modul în care îşi pot 

exprima reacţiile faţă de text (oral sau în jurnalul de lectură), felul în care participă, în clasă, la 

discutare textului, felul în care beneficiază sau nu de dialogul cu colegii sau cu profesorul. 

Evaluarea lucrărilor scrise este o metodă tradiţională, care uneori este preponderent folosită 

în evaluarea competenţelor de lectură a elevilor. Tipul de lucrări evaluate pot fi: caracterizări de 

personaje, analize, eseuri, argumentări, compuneri imaginative. Baremul se construieşte în funcţie 

de tipul de text.  

Portofoliul de lectură este o metodă alternativă prin care se urmăreşte progresul 

competenţelor de lectură ale unui elev pe parcursul unui an şcolar. Spre deosebire de evaluarea prin 

probe scrise, unde notarea elevilor se face prin compararea competenţelor elevilor, în cazul 

portofoliului raportarea vizează competenţele aceluiaşi elev, în momente diferite. Portofoliile de 

lectură pot cuprinde: jurnale de lectură, fişe despre viaţa şi opera unor autori, ciorne ale unor 

compuneri imaginative care pornesc de la textele studiate, rezumate, caracterizări de personaj, 

eseuri, forme finale ale unor lucrări scrise,fişe de autoevaluare a competenţelor de lectură,fişe de 

observare a profesorului, chestionare privind interesele de lectură ale elevilor, observaţiile finale ale 

profesorului privitoare la ceea ce relevă portofoliul în legătură cu competenţele de lectură ale 

elevului respectiv şi recomandările sale pentru perioada următoare. (Iser, W., 2006) Astfel, dialogul 

profesorului cu o parte a elevilor despre o anumită operă poate fi însoţit de lectura „în gând‖ a altei 

opere de către elevii care nu participă la discuţie. Obiecţia că actul lecturii nu are valoare dacă se 

desfăşoară astfel trebuie întâmpinată cu observaţia că în toate clasele există elevi care au capacitatea 

de a se abstrage mediului înconjurător şi care, uneori, fac lecturi „clandestine‖ în timpul altor ore. 

Ţinând seama de aceste trăsături specifice ale lecţiei de îndrumare a lecturii suplimentare, 

pregătirea profesorului pentru desfăşurarea ei ar trebui să cuprindă următoarele activităţi: Citirea 
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sau recitirea operei care urmează să fie discutată; Fixarea problemelor ce urmează a fi abordate. 

Acestora li se vor adăuga problemele ivite pe parcursul dialogului cu elevii; Efectuarea unor 

adnotări pe marginea operei în legătură cu problemele stabilite; Fixarea operei care va fi 

recomandată pentru lectura suplimentară ulterioară; Stabilirea unor corelaţii (tematice, istorice, de 

istorie literară etc.) între opera care urmează să fie parcursă prin lectura suplimentară şi alte opere 

studiate; Documentare biobibliografică şi istorico-literară, pentru a pregăti un număr de informaţii 

semnificative, susceptibile de a fi utilizate ca material de sensibilizare a elevilor. 
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Abstract: The separation of signs into sensible and intelligible, with the first ones used by visual arts and the 

second ones by verbal arts, made possible the dissociation between natural signs and arbitrary-conventional 
signs. It appeared that, with a view to represent an object, which could be identified with its existent 

correspondent (as in representational visual arts), no difficulties were to be encountered; therefore, a 

related, unambiguous process was expected to be dealt with in the representation of objects by words seen as 
the embodiment of enargeia. Renaissance witnessed the setting forth of an ekphrastic theory that focused on 

enargeia as the equivalent of imitation, with a twist: ekphrasis appeared to have shifted from the 

representation of sensible reality (as pictures do) towards the representation of intelligible reality. The 
understanding of the representation as Řimageř or Řiconř did not require the imitation of external reality, 

anymore. Subsequently, modernism went even further and asserted that all the arts Ŕ visual arts included Ŕ 

operated as linguistic signs and demanded interpretation. The mimetic function of all the arts is thus 

considered to require its subordination to the conventions that determined the manner of creating and 
perceiving them. The signs of all the arts, visual arts included, acquire, with modernism, an arbitrary and 

conventional character. Further, twentieth century brought under debate the notion of digital ekphrasis, 

which attempts at shifting the focus from the verbal representation of a visual representation towards the 
corporeality of the work and the receiverřs multisensory experience with that work.   
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     In the opinion of certain theorists (Krieger, 1992: 114), spoken and written word stirred, over the 

centuries, discussions that focused on words as ―magical instruments‖, which resulted into an 

alternative type of ekphrastic theory. It is considered that the Renaissance critic, Jacopo Mazzoni, 

had started his theory of ekphrasis from the concept of enargeia, which he considered to be the 

equivalent of imitation, though, with a significant difference: that of representing images of a 

particular type, which were attributed the appellation of icons/ idols. The assertion, in fact, set forth 

the making of an ekphrasis out of translating enargeia into a specific verbal device, and Mazzoni 

empowered the narrative poem (an alternative to Plato‘s characteristic of the drama) with the 

capacity of carrying out the shift: the poet, who still created verbal representations that resembled 

the images created by the painter, did not address to the sensible experience anymore but to 

intelligence, through the use of poetic metaphor.  Mazzoni appeared to have given verbal art the 

endless possibility of making use of verbal imagination, as his understanding of the representation 

as ‗image‘/ ‗icon‘ did not require the imitation of external reality.  

     It has been inferred (Krieger, 1992: 120) that Mazzoni‘s call for images in a narrative poem is 

not to be read as a call for the presence of the object of representation; instead, it is viewed as a way 

of enabling the poet to manipulate his verbal images in a manner that resembles the painter‘s 

forging his visible images while, nonetheless, addressing to the intelligible realm and not to the 

sensible one.      

     Mazzoni (1983: 85-6) ultimately identified poetry with the representation of the fabulous and 

assimilated the ‗credible‘ with the rhetoric. Although both poetry and rhetoric were imitations and 

represented ‗verisimilar‘ images, rhetoric was understood as displaying only credible 

representations, while poetry was perceived as representing ―the credible as marvellous‖, 
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irrespective of its truth or falseness. In accordance, the realm of the credible came to incorporate 

new dimensions and ekphrasis surpassed the impulse of functioning as a verbal imitation of a 

picture, by escaping its dependence on the natural external sign and appropriating verbal inventions: 

     ―… the credible insofar as it is credible is the subject of rhetoric and the credible insofar as it is 

marvellous is the subject of poetry, for poetry must not only utter credible things but also 

marvellous things. And for this reason when it can do so credibly, it falsifies human and natural 

history and passes beyond them to impossible things.‖ (Mazzoni, 1983: 85-86) 

     Krieger pointed out that, in order to reach independence from representing ―historical reality or 

like-historical reality‖, Renaissance critics, Mazzoni included, asserted that the epic had to arouse 

wonder in the audience as poets cannot be constraint in inventing fictitious representations. 

Consequently, mimeticism (as a faithful copy of a natural sign) tended to be replaced by ―fictitious 

imitation‖. 

     It has also been asserted that Mazzoni‘s ―verbal images‖ (for instance, the description on 

Achill‘s shield) were metaphorical representations, not mimetic descriptions, and determined in the 

audience ―the illusion of the absent visual image of the object as if it were present‖, opposing to the 

visual image, which gave the ―illusion of the absent object as if it were present.‖ (Krieger, 1992: 

138) The theory has been acknowledged by critics as having opened the path for the multiple-

reading and interpreting of the verbal art. ‗Ut pictura poesis‘ shifted from representing sensible 

reality (as pictures do) towards representing intelligible reality. Accordingly, it has been asserted 

that the word art addresses to the ‗mind‘s eye‘, which makes possible the capturing of the 

intelligible, by human mind that relies, at its turn, on interpretation and re-interpretation in order to 

thoroughly reflect that intelligible reality.  

     The concept of ekphrasis understood as a verbal representation of a visual representation is thus 

considered to have acquired a different characteristic: representation no longer reflects sensible 

reality/ sensible objects, as visual arts do, but develops into a representation of intelligible reality/ 

intelligible objects that becomes primordial in the case of the word art.  

     Certain critical opinions set forth in the twentieth century pointed out that, during the last two 

centuries, a series of theories appeared to express their interest in the renewal of the conception of 

form, placed under the auspices of imagination and related to the doctrine of ‗organicism‘. 

Philosopher August Wilhelm Schlegel (1906: 42-7), displaying his considerations upon 

Shakespeare and Coleridge in his essays, asserted the ―organic form‖ as the guiding line of 

Shakespeare‘s mastery. The stress was laid on an internal code of poetry that grows with the verbal 

creation and obeys, meanwhile, certain inner formal controls, which were also internally developed: 

     ―The form is mechanic, when on any given material we impress a predetermined form, not 

necessarily arising out of the properties of the material; … The organic form, on the other hand, is 

innate; it shapes, as it develops, itself from within, and the fullness of its development is one and the 

same with the perfection of its outward form. Such as the life is, such is the form. Nature, the prime 

genial artist, inexhaustible in diverse powers, is equally inexhaustible in forms.‖ (Schlegel, 1906: 

42-7)  

     According to Krieger, the theory of organic form conceived poems as natural objects endowed 

by their human creators with a formal completeness that proved to manifest in endless forms. 

Consequently, based on that concept, representation appeared to have moved off the natural-sign 

tradition, which was directed from the outside milieu towards its human mind image; instead, 

human mind was emphasized as the ―prime form-maker‖, while the work of art ceased to be the 

imitation of an existing natural shape. Furthermore, the work of art was given the characteristics of 

a biological entity. Different, both from the conception of the natural sign and from the vision of 

nature that speaks through the poet, the hereby theory assimilated the making of poetry with the 

creative impulse in nature, which generated infinite biological forms. As enforced by Krieger, ―the 

organic metaphor‖ shifted ―the poem into its own sort of natural sign‖ (Krieger, 1992: 201) and 

eventually resulted in a spatial fixity that supplanted the temporality of literature. 
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     Accordingly, the modernist theories of the nineteenth and twentieth centuries, relying on the 

―organic metaphor‖ theory, attributed to language both a temporal dimension shaped by experience 

and a spatial form arising from the form-making capacity of the human mind. This two-fold 

characteristic of language as a medium of poetry determined the leading position of poetry among 

the arts, stated by the modernist theories; and, with the verbal art acquiring the status of model, 

visual arts were then required to emulate the former‘s two-sided semiotics, in an attempt at 

determining them to give away literal mimesis (merely reproducing objects). The new theoretical 

approaches went even further and asserted that all the arts – visual arts included – operated as 

linguistic signs and demanded interpretation.  

    The mimetic function of all the arts is thus considered to require its subordination to the 

conventions that determined the manner of creating and perceiving them. The signs of all the arts, 

visual arts included, acquire, with modernism, an arbitrary and conventional character. Language 

comes to be regarded as bearing in itself both temporality, emerging from experience, and spatiality 

arising from organicism and leading to a formalism that perceives the work of art as a thorough 

system of inner connections.  

     And, in asserting this demand of subordinating all mimetic impulse to the conventional character 

of all arts, emphasis is laid, subsequently, on the role of the reader/ audience, whose task is to focus 

on the devices employed by the arts in order to create patterns, which are going to be perceived by 

the readers. Once having become conscious of such devices, the audience is no longer tricked by 

what exhibits itself as if it were a natural sign. (Gombrich, 1959: 305-6) Owing to such 

considerations, even still-life paintings appear to have ceased being perceived as imitations or 

substitutes for reality; they become illusions made possible by their own medium.  

     The notion of arts‘ illusionary medium was further related to the spatial dimension of poetry, 

which it determines, resulting in what Krieger (1992: 213) defined as the ―integrity‖ of the poem, 

resembling that of an object produced by the plastic arts. Nonetheless, space in poetry seems not to 

be defined in conformity to the visual features, but ―as taking up its own place‖, owing to a different 

use of language (identified with the medium for poetry) that stills arbitrary signs into a spatial 

configuration (scarcely able to be represented visually), which is the poem itself. And in doing that, 

the poem that imitates the condition of the sculpture or painting as a physical art object – and not as 

an external object – becomes the ―ultimate ekphrasis‖. Understood as a ―verbal emblem‖, ekphrasis 

could then be defined as a poem that imitates the completeness of form of its visual object of 

imitation, by seeking its own form: 

     ―The emblem is the ultimate ekphrasis, as natural-sign mimesis – even of works of the visual arts 

– was not. In the ekphrastic emblem what is to be imitated is not just an object external to the poem, 

as the individual work of sculpture or the painting was the object of imitation for the ekphrasis in 

the most literal use of that term… What is rather to be imitated is the status of sculpture or painting 

as a physical art object. That status is achieved for the poem by its making a claim to an integrity 

like that of an object created by the plastic arts, an integrity marked by the wholeness of that spatial 

character which results from the exploitation of a sensuous (or an illusionary sensuous) medium. 

The poem, then, would, …, imitate the spatial object by being one too.‖  (Krieger, 1992: 226)  

     The role of the receiver/ audience is once again emphasized by twentieth-century experience 

with verbal and visual representations, when, in accordance to Cecilia Lindhe (2013:18), the notion 

of digital ekphrasis was brought under debate and mainly understood as basically attempting at 

shifting the focus from what has been termed by Heffernan as the verbal representation of a visual 

representation towards the corporeality of the work and the receiver‘s multisensory experience with 

that work. The concept has been traced to the ancient condition of ekphrasis, relying upon the 

notion of ‗immediacy‘, which is further perceived as a characteristic of electronic literature. Ruth 

Webb, in Ekphrasis, Imagination and Persuation in Ancient Rhetorical Theory and Practice (2009: 

195), also cited by Lindhe (2013: 18) and referring to the rhetorical descent of ekphrasis, assumes 

that ekphrasis and enargeia imply live, effective interactions occurring between speaker and 
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receiver and reminds the latter‘s participation in the course of events, allowing a reconsideration of 

ekphrasis in terms of interaction and proximity. 

     The pregnant role of both the visual and the verbal attributed to rhetoric in Antiquity, its sense of 

performance as well as the emphasis on audience seem to find their present-day counterpart in 

digital interactive installations: ―Rereading the printed ekphrasis by way of the ancient emphasis on 

enargeia and the immediacy of the rhetorical multisensory situation, and further taking into 

consideration the dependence upon physical interaction of digital works, the process of 

visualization, or differently put, the constant tension between presence and absence together with 

physical interaction, becomes the constituting factor of ekphrasis. … the digital interface as a 

critical lens could renegotiate rhetorical and aesthetic theories, but also offer new ways to think 

about the specificity of print – for example, to see the printed codex as an interactive object rather 

than a static artifact.‖ (Lindhe, 2013: 21) 

     In the opinion of Lindhe, digital ekphrasis appears to be defined as a complementary concept, 

which, far from denying modern and post-modern theories on the subject, aims at setting forth fresh 

approaches, encompassing both nowadays technology and general cultural and aesthetic practices, 

whose meanings would be accordingly enriched. The insistence on immediacy, orality, and tactility 

comes out of the digital interface that ―encourages the spectator to touch the artifact and thus 

positions the entire body as essential for the experience and interpretation of the artwork.‖ (Lindhe, 

2013: 2). 
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Problema transilvanismului transpare într-un mod complex în publicistica culturală interbelică. 

Ideologia regională ardeleană este tratată din multiple unghiuri, uneori se abordează transilvanismul 

ca atare, alteori se confundă sau se contopeşte cu ardelenismul, cu regionalismul şi/sau alte subiecte 

mai mult sau mai puţin conexe: chestiunea comunicării interculturale, a educaţiei, a curentelor 

literare, a mişcărilor de culturalizare sau politici culturale, problema presei, a rolurilor, a devenirii şi 

în special a crizei presei interbelice, cu aşa-numită problemă minoritară etc.  

După studierea unei părţi consistente din presa culturală interbelică (în special publicaţiile 

ardelene), am constatat că transilvanismul este combătut, criticat într-o bună parte a acestor articole, 

este abordat prin prisma unei critici constructive în alte scrieri, precum  există şi texte care dovedesc  

înţelegere şi simpatie pentru fenomenul transilvanist (cf. Nagy 2015). Se face uneori o distincţie 

clară între transilvanismul ungurilor şi ardelenismul, transilvanismul sau regionalismul românilor. 

Ideea existenţei unui transilvanism transnaţional sau a unui spirit transilvan comun este rar 

acceptată în presa românească interbelică, dar ideea determinismului spaţial-geografic al spiritului - 

idee specifică tuturor regionalismelor - este acceptată în foarte multe cazuri. Nu ideea transilvană se 

respinge, prin urmare, ci contaminarea maghiară a ideii transilvane; de aceea românii vor prefera 

termenul de ardelenism sau localism, pentru a se evita eventualele confuzii cu regionalismul 

ardelenesc maghiar.  Această definiţie prin opoziţie trebuie însă judecată conform criteriilor acelui 

timp, fenomenul opoziţional fiind specific timpului şi regiunii Europei Centrale. Trebuie spus, că în 

ciuda acestei delimitări denominative, transilvanismul, ardelenismul şi localismul creator vor opera 

cu aceeaşi terminologie şi cu acelaşi sistem argumentativ, cu dublă înrădăcinare - geografică şi 

istorică. 

În paginile revistei Societatea de mâine (apărută între aprilie 1924-februarie 1935, la Cluj, respectiv  

martie 1935-aprilie 1945, la București) problema transilvanismului transpare, ca şi în celelalte 

reviste, îngemănată cu alte teme conexe, cum sunt temele comunicării interculturale, problema 

presei şi a educaţiei, problema trecutului, problema culturii, problema naţională, cea minoritară etc. 

În martie 1926 Ion Clopoţel, mentorul, editorul, redactorul șef și directorul  revistei,   publică Un 

paralelism, o replică dată la trei articole maghiare. După ce trece în revistă lipsa de înţelegere a 

fostelor autorităţi monarhice pentru problemele naţionale în general şi cele româneşti în particular, 

şi menţionează crearea unei adevărate şcoli de şovinism egoist al ungurilor, el face trimitere la 

tradiţia ardeleană a înţelegerii şi toleranţei şi conchide: „e nevoie să înţelegem că datoria noastră 

este să rămânem în raza vechilor tradiţii ardelene  de cumpăt, concilianţă şi democratism. Nu putem 
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încălca drepturi pe cari altădată le reclamam pentru noi. Să nu desconsiderăm ceeace decretam 

altădată principiu sacru. Şovinismul este pedepsit de istorie [...] din colaborarea paşnică şi 

interacţiunea populaţiunilor ardelene, România are interesul să scoată maximul aporturilor de 

prosperitate pe toate terenele vieţii de stat‖ (Clopoțel, 1926, 14).  

Aceeaşi problemă a comunicării interculturale transpare şi în articolul din 25 aprilie 1926, 

Actualitatea problemei minoritare, un text semnat de unul din publiciştii care se vor ocupa intens de 

problema în discuţie, Ion Băilă. Lipsa comunicării se datorează preponderenţei factorului politic şi 

desconsiderării celui cultural. Presa minoritară, crede Băilă se preocupă exclusiv de politica 

românească, dar nu şi de realizările culturale româneşti, iar „concepţia aceasta despre actualitatea 

chestiunilor este greşită, fiindcă ea se referă la o actualitate a faptelor, iar nu la aceea a ideilor şi 

sentimentelor‖ (Băilă, 1926a, 316). Îşi exprimă dorinţa unei schimbări în acest domeniu, şi 

abordarea, în presa minoritară, şi a aspectelor culturii româneşti, căci altfel ei riscă să eşueze pe  

drumul îngust al neputinţei de a cunoaşte şi  de a se face cunoscut, al prejudecăţilor şi al 

însingurării. „Minoritarii ar trebui să mai  ţină seamă şi de împrejurarea, că în generaţia de azi mai 

sunt încă români, cari cunosc limba lor şi astfel pot informa opinia publică românească despre ceea 

ce scriu dânşii. Când se va stinge însă generaţia aceasta, tot mai puţini români îşi vor însuşi limbile 

minorităţilor şi informarea opiniei publice româneşti va deveni tot mai defectuoasă‖ (Băilă, 1926a, 

317).  .  

În 2 mai 1926 Ion Băilă publică Minorităţi naţionale şi minorităţi politice, în care se pronunţă 

împotriva reducerii minorităţilor la rolul de jucării electorale, critică politicile de ridicare culturală 

prin şcoală şi presă şi cele de deznaţionalizare. „A le lăsa şcoala primară în limba lor, a le impune 

manifestările lor culturale, teatru, şezători, conferinţe etc. în aceeaşi măsură ca şi cele româneşti, a 

face presei lor aceleaşi înlesniri ca şi celei româneşti, vor fi desigur lucruri, care vor speria încă pe 

mulţi români, dar care în fond şi în realitate ne-ar folosi nouă cu mult mai mult decât ne folosesc 

măsurile de reprimare şi cele de vexaţiuni. Ne dăm seama că e temerar a vorbi azi despre aşa ceva, 

dar opinia publică românească trebue să se obişnuiască cu cea mai largă şi mai liberală concepţie în 

privinţa chestiunilor minoritare‖ (Băilă, 1926b, 337). Abordarea lui Ion Băilă atinge două teme 

delicate, cea a comunicării interculturale care este esenţială din punctul de vedere al evoluţiei 

societăţii, comunicare care este posibilă şi eficientă doar cu condiţia lepădării de fantomele, 

complexele şi paroxismele trecutului.  

Două săptămâni mai târziu Ion Băilă publică textul Caracteristica culturii minoritare, un amplu 

articol despre cultura maghiară şi cea săsească şi relaţiile acestora cu spiritualitatea românească. 

Ideea de la care se porneşte este aceea că în mintea tuturor s-a încetăţenit o imagine de inamic, o 

reprezentare negativă asupra celorlalţi. Fiecare naţiune ardeleană cultivă despre celelalte naţiuni 

reprezentări duşmănoase, belicoase. „Împrejurările au făcut, ca opinia publică românească să vadă 

în minorităţile etnice numai nişte elemente politice, puţin simpatice. Acelaş lucru s-a petrecut şi cu 

minorităţile, care ne judecă după felul cum ele sunt tratate de către funcţionarii siguranţei de stat. 

Partea de cultură a noastră ca şi a minorităţilor a fost astfel neglijată‖ (Băilă, 1926c, 378). 

Publicistul susţine ideea că ceea ce nu a fost îndeajuns valorificat a fost aportul cultural adus de 

minorităţi, mult mai important decât cel politic. Această răsturnare a valorilor a fost posibilă 

datorită prejudecăţilor şi resentimentelor care domină discursul social contemporan, precum şi 

spiritului de superioritate culturală, frecvent detectabil în acelaşi discurs. Maghiarii ardeleni, crede 

aurorul, au dezvoltat în trecut - datorită poziţiei şi statutului de stăpâni politici - o cultură care „are 

mai mult caracterul culturei internaţionale decât pe acela specific naţional. Din cauza aceasta o 

apropiere culturală între păturile sociale superioare ale societăţii maghiare şi acelea ale societăţii 

române din vechiul regat [...] n‘ar fi greu de realizat‖ (Băilă, 1926c, 378). Băilă aminteşte un 

fenomen extrem de important în înţelegerea şi interpretarea fenomenelor din Ardeal. După Unire 

maghiarii s-au trezit în situaţia în care românii fuseseră înainte de momentul 1918. „Ca şi aceştia, 

vor trebui şi maghiarii să-şi concentreze toate puterile asupra intereselor locale, depărtându-se tot 

mai mult de interesele culturale universale. Urmarea acestei schimbări radicale va fi că 
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maghiarimea din Ardeal va deveni din ce în ce tot mai naţionalistă, căutând să dea manifestărilor lor 

culturale un caracter mai pronunţat naţional‖ (Băilă, 1926c, 378).  

În următorul număr al revistei apare articolul Minorităţile ca factori culturali, în care Ion Băilă 

abordează tema atât de necesarei comunicări, a importanţei bilingvismului şi a traducerilor. Cultura 

şi progresul prin cultură în general sunt fenomene transnaţionale.  „Maghiarii şi saşii reprezintă prin 

trecutul şi prezentul lor o deosebită importanţă culturală. Interesul statului român e ca aceşti doi 

factori culturali să fie puşi în posibilitatea de a da tot ce pot pentru prosperarea generală a culturei în 

ţară. Ca şi în politică suntem şi în privinţa culturală de părerea, că cultura nu poate prospera decât 

într-un teren curat naţional. Roadele culturei sunt de fapt internaţionale şi spre folosul tuturora, dar 

rădăcinile trebue să fie în pământ curat naţional, altfel rodul cultural e un produs hibrid‖ (Băilă, 

1926d, 404).  

Ideea conflictului regional dintre ardeleni şi bănăţeni transpare cu claritate din articolul lui Horia 

Trandafir, O revoltătoare disproporţie, unde acesta acuză sistemul inechitabil de burse de studii în 

străinătate, unde tinerii ardeleni sunt, în opinia lui, clar discriminaţi: „Noi n‘am apărat niciodată, în 

paginile acestei reviste, un anume regionalism, care nu vede dincolo de creasta Carpaţilor, sau dacă 

vede, totul îi apare în cele mai negre culori. Am fost însă totdeauna pentru un regionalism cultural şi 

economic impus de inevitabile necesităţi locale; l-am preconizat pe acesta, totdeauna ca un 

admirabil stimulent de emulaţie între părţile componente ale naţiunii şi nu ca element de distrugere. 

Interesele culturale ale Ardealului cer o accentuare a spiritului francez în această provincie‖ 

(Trandafir, 1928, 138).  

Ideea influenţei franceze în Ardeal poate fi coroborată cu o idee similară a lui Tib. Boldur, din 

articolul Raportul dintre două culturi, în care aminteşte de o schismă - mult analizată de altfel - 

între literatura maghiară din Ungaria, aflată sub înrâurire germană, şi cea din Ardeal, purtând 

pecetea lui Ady Endre şi a literaturii franceze. Pe acest culoar, mult dorita comunicare dintre 

culturile ardelene devine posibilă. „Evident că pe această bază se poate creia o apropiere între 

cultura noastră şi cea reprezentată de literatura maghiară din Ardeal‖ (Boldur, 1928, 223). Dacă 

acceptăm ideea că Ady a fost unul din premergătorii, apoi promotorii transilvanismului, conceput ca 

o ideologie culturală construită pe principiile deschiderii regionale şi europene, a comunicării 

prin/pentru cultură şi  ca un model de toleranţă, putem conchide, că dacă a existat putinţă de 

comunicare şi colaborare între culturile transilvănene, aceasta nu putea ocoli calea indicată de 

transilvanism.  

Problema transilvanismului se confundă şi aici cu aceea a regionalismului. Spre exemplu, în 

numărul din august 1926 apare un text care promovează ideea alcătuirii unei antologii a scriitorilor 

ardeleni, cu argumente ce ţin de promovarea „şi sănătoasa alimentare a acelui regionalism cultural, 

a cărui utilitate a fost îndeajuns dovedită de oameni competenţi‖ (B&B, 1926, 539). Textul 

aminteşte şi de viile dispute din jurul conceptului de regionalism cultural, dispute rezolvate în 

favoarea acesteia: „apărută cu o logică necesitate în opinia noastră publică, problema a avut 

nefericirea de a cădea în ghiarele politicianismului [...]  era necesară o intervenţie a capetelor 

luminate, cu judecata neinfluenţată de măruntele interese cotidiene, pentru a pune la punct o 

chestiune de o atât de mare importanţă. S‘a admis astfel un regionalism cultural, înţelegându-se prin 

aceasta stimularea energiilor locale, scoaterea la suprafaţă a specificului sufletesc, care s‘a 

cristalizat în parte, sau se ascunde încă nedefinit în fiecare regiune‖ (B&B, 1926, 539). 

Regionalismul cultural şi-a adus o contribuţie majoră la intensificarea creativităţii, în special în 

cazul regionalismului ardelean. „Dintre provinciile alipite incontestabil că Ardealul are cea mai bine 

definită civilizaţie locală. Liniile acestei civilizaţii s‘au tras îndeosebi în cursul secolului al XIX-lea, 

odată cu trezirea la conştiinţa de sine a naţiei de aici. [...]   S‘a format astfel o tradiţie culturală 

ardelenească bogat alimentată din regatul liber care şi‘a păstrat însă totuşi nota specifică în gama 

culturii româneşti‖ (B&B, 1926, 539). Terminologia şi argumentaţia transilvanistă/ardelenistă 

transpare însă şi în acest articol cu o mare claritate. „Sufletul ardelenesc s‘a rostit mai limpede în 
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literatura scriitorilor născuţi şi crescuţi în mediul de aici [...]  se poate constata o continuitate 

susţinută în întreaga linie de evoluţie a acestei literaturi‖ (B&B, 1926, 539). 

În numărul 51-51 din decembrie 1926 George Şerban semnează Sufletul ardelenesc, articol în care 

autorul vorbeşte de trei virtuţi fundamentale ale sufletului ardelean românesc: conştiinţa ordonată, 

conştiinţa religioasă şi conştiinţa naţională.  Ion Băilă publică în numărul dublu 29-30 din iulie 1926 

articolul Rezolvirea problemelor minoritare, în care găsim ecouri ale unor idei dezvoltate de către 

Kñs Károly, mai ales ideea Ardealului multicultural. „Viaţa împreună a poporului român cu 

minorităţile maghiară şi germană a făcut să se desvolte în Ardeal un spirit cu o distinctă 

particularitate, care nu se găseşte decât acolo şi care cu greu poate fi apreciat cu justeţă de către 

fraţii noştri din vechiul regat‖ (Băilă, 1926e, 510). Autorul încearcă în continuare să explice cauzele 

lipsei de contact şi de comunicare dintre români şi minorităţi, o noncomunicare derivată din 

anumite rezerve, corect înţelese şi interpretate de românii ardeleni dar explicate prin atitudini 

duşmănoase de către regăţeni. Apare aici şi ideea conflictului români ardeleni-români regăţeni. Ion 

Băilă explică rezervele ungurilor prin stratificarea socială, iar a saşilor prin spiritul de castă şi frica 

de căsătoriile mixte. Multiculturalitatea este, după publicistul român, o valoare care trebuie 

apreciată ca atare, iar problema minorităţilor trebuie rezolvată într-un „spirit larg de dreptate  [...]   

lăsându-le pe ele să se organizeze şi să se aleagă cum vor vrea‖ (Băilă, 1926e, 510). 

Tema crizei presei ardelene este larg dezbătută în paginile revistei Societatea de mâine. Tema este 

doar conexă temei noastre, prin rolurile şi funcţia presei în concepţia transilvanistă. Onisifor Ghibu 

scrie, în ianuarie 1926, în articolul O soluţie în chestia presei din Ardeal: „ori câtă durere ar fi, 

trebue s‘o spunem pe faţă, şi s‘o repetăm, că presa noilor provincii este astăzi în România mare, mai 

prejos de presa pe care aceasta au putut-o avea în vremea subjugării lor de către Unguri, Nemţi şi 

Ruşi‖ (Ghibu, 1926, 71). Ideea apare şi în numărul din 17 ianuarie 1926, unde N. Ghiulea publică 

Pentru presa Ardealului, în care critică presa românească care a devenit presă de partid, şi pierderea 

rolurilor tradiţionale ale presei ardelene din epoca ei de glorie - menţinerea naţionalismului, 

educaţia cetăţenilor, crearea de lideri  (Ghiulea, 1926, 33). În primul număr din ianuarie 1926 I. 

Lupaş publică Criza presei ardelene, unde se dezbate aceeaşi problemă, în aceiaşi termeni.  

Schimbarea profundă din 1918 a produs o schimbare majoră şi în funcţionarea presei ardelene 

româneşti şi maghiare. Înainte de 1918 ziarele româneşti erau publicaţii naţionale, cu o funcţie şi 

finalitate naţională. Problema decăderii presei româneşti din Ardeal este cu atât mai dureroasă în 

opinia lui Onisifor Ghibu, cu cât avântul şi rolul mobilizator, de catalizator al spiritului naţional – 

funcţii atât de marcante ale presei româneşti ardelene antebelice - pare să fi fost preluat de presa 

minoritară. După Unire, publicaţiile româneşti de elită din Transilvania  au dispărut sau s-au 

transformat în publicaţii politice, neputând concura cu publicaţiile centrale. În presa maghiară s-a 

produs un fenomen invers, după dispariţia concurenţei ziarelor centrale budapestane, presa locală, 

în loc să sucombe, s-a maturizat, dând publicaţii chiar mai bune decât cele antebelice. Considerăm 

că acest lucru se explică printr-un fenomen cât se poate de simplu:  inversarea rolurilor. Logica 

rolurilor inversate şi schimbarea de statut impune comportamente şi funcţionări aparte dar şi 

transferul unor fenomene şi comportamente dintr-o cultură în cealaltă. „Cele vreo 15 cotidiene 

ungureşti din Transilvania, continuă autorul, sunt la un nivel mult superior celor două cotidiene 

româneşti de aici. [...]  În faţa acestor fapte, problema refacerei presei româneşti şi în special a celei 

ardeleneşti, care are în faţa ei formidabila presă naţională-maghiară, este una dintre cele mai grele şi 

cele mai urgente‖ (Ghibu, 1927, 71). Soluţia propusă va fi crearea unui mare ziar al Ardealului şi 

crearea unei tipografii.  

Articolul lui N. Buta, Ardealul de ieri şi Ardealul de mâine-pentru vremuri noui orientări nouă 

abordează chestiunea transilvanismului abordând o retorică naţionalistă. El evocă exemplul vechilor 

intelectuali români ardeleni care s-au opus politicilor de deznaţionalizare impuse de  maghiari şi 

scepticismul intelectualilor de azi. În privinţa împrumuturilor de modele culturale, se pronunţă în 

favoarea influenţelor franceze, astfel: „dacă e vorba să importăm, să importăm dela ceice au 

exportat cultură Europei întregi, iar nu ruginitele interpretări ale acestei culturi de la mijlocitori dea 
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doua mână (Viena, Budapesta). Pojghiţa turanico-austriacă, depusă pe comoara virgină a sănătăţii 

noastre robuste, rurale, cum s‘ar depune pulberea pe o mobilă de stejar nobil, trebue înlăturată fără 

întârziere. În taina ascunsă a ardelenismului nostru să pătrundă grabnic preot tînăr cu aghiasmă 

nouă‖ (Buta, 1927, 161).  

Un alt articol nesemnat din iulie 1928 pune problema  crizei literare din Ardeal şi diferenţiază două 

Transilvanii - cel de ieri,  patriarhal, şi cel de azi, sufocat de tentaculele politicianismului. „Politica 

ne-a ucis presa, ne-a sugrumat revistele şi editurile. Politica ne-a alungat de aici elementele cari ar fi 

putut susţine prestigiul literar al Ardealului, ea ne-a secătuit de orice iniţiativă. Vă aduceţi aminte, 

în primii ani de după unire, cu cât pur şi generos entuziasm s‘a alergat la Cluj pentru a se continua 

în atmosfera patriarhală şi patriotică a Ardealului glorioasa lui tradiţie literară. Politica a tăiat, cu 

cinism, aripile acestui entuziasm de început‖ (Red., 1928, 259). Argumentaţia autorului se bazează 

pe ideea că în Ardeal nu există o criză de valori, fiindcă regiunea a dat cel puţin trei nume mari - 

Rebreanu, Blaga, Cotruş - şi face o clară distincţie între Ardealul patriarhal de ieri şi cel politic, de 

azi. Acest fel de a privi lucrurile, cu nostalgia pentru vremurile de glorie apuse şi frământatul 

prezent cu invazia lui de politicianism nu este străin transilvaniştilor. Nu trebuie să uităm că  o mare 

parte a polemicilor şi acuzelor aduse ideologiei transilvane se baza tocmai pe această antinomie 

trecut-prezent, pe tendinţa de întoarcere spre un trecut totdeauna idealizat   şi ignorarea prezentului 

damnat.   

 Un alt articol semnat de I. N. Palade, Generaţia unirii şi noua generaţie este o declaraţie de adâncă 

mâhnire împotriva trufiei regionaliste a lui Nechifor Crainic, care în articolul Intelectualul regăţean 

şi intelectualul noilor provincii (publicat în Curentul, 15 iunie) alimentază antagonismul dintre cele 

două categorii de intelectuali. Demersul lui  Crainic, crede semnatarul articolului,  este aidoma 

demersului lui Zillich sau al lui Kñs Károly care lansaseră doctrina culturii şi sufletului 

transilvănean. Deşi Palade respinge doctrina ca atare, el admite ideea unei culturi transilvane, 

identificabilă la fiecare intelectual ardelean, indiferent de naţionalitate. Se formulează însă şi 

temerea că sufletul intelectualului român din Ardeal are un dublu aspect: deşi format la şcoală 

străină, el s-a păstrat intact şi integru prin limbă. „Dar fără a suspecta faptul, că abia astăzi şi de căte 

minoritari se constată în Ardeal un suflet şi o cultură transilvană, comună celor trei naţii ce-l 

locuiesc, mă întreb: ce va rămânea din această teorie, o dată ce noua generaţie va lua moştenire 

generaţiei de azi‖ (Palade, 1928, 279). Ipoteza autorului este că transilvanismul va dispărea.  

Ion Breazu publică în decembrie 1928 Problema literară a Ardealului, în care vorbeşte de o criză 

de creştere detectabilă în Transilvania, criză care are trei cauze fundamentale: una socială - Ardealul 

a dat personalităţi, dar nu a dat curente („Spiritul societăţii româneşti ardelene e cu mult mai solidar 

decât al celei din celelalte provincii. Cu toată energia incontestabilă  [...]   acest spirit să lasă cu mai 

multă greutate prefacerilor. [...]   În Ardeal totul se manifestă în valuri largi şi prăvălitoare‖ 

(Breazu, 1928, 456)); cauze politice (ferocele principii de centralizare şi apetenţa pentru politic a 

maselor), cauze literare.  

În privinţa presei româneşti interbelice, nici în cazul acesteia nu putem afirma că ar fi dat glas unui 

ecou exclusiv negativ în legătură cu transilvanismul. Este adevărat că există numeroase publicaţii şi 

articole de presă care sunt nefavorabile transilvanismului. Dar eseistica precum şi o parte a presei 

ardelene – printre care și Societatea de mâine - pune problema existenţei unui 

transilvanism/ardelenism românesc, o orientare regională care prezintă paralelisme şi similitudini 

ideatice, tematice şi terminologice cu transilvanismul maghiar.  

Problema transilvanismului este una mult prea complexă şi mult prea nuanţată pentru a putea fi 

cuprinsă într-o formulă simplă. Ceea ce reiese clar şi din lectura publicaţiilor vremii este că 

aserţiuni de tipul transilvanismul maghiar este fundamental antiromânesc sau reacţiile româneşti la 

transilvanism sunt fundamental antimaghiare, sunt false. Chiar dacă în epoca interbelică o idee 

transilvană colectivă nu a existat, nostalgia după un Ardeal - model de cultură şi multiculturalitate, 

de tipul celei evocate de Ady prin 1905 - a existat şi există chiar şi astăzi.  
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O altă concluzie privitoare la problema transilvanismului e că acesta constituia o temă centrală a 

dezbaterilor intelectuale şi intra atât în preocupările vieţii spirituale romăneşti cât şi în cele 

maghiare încă dinainte de Unirea din 1918, cu o intensitate alternantă, în funcţie de condiţiile socio-

istorice proprii fiecărui moment. Transilvanismul e considerat benefic şi factor de progres atât de 

către români cât şi de către maghiari, atâta vreme cât e vorba de propriul transilvanism; când vine 

vorba de transilvanismul celuilalt, lucrurile se complică şi transilvanismul poate deveni subiect de 

polemici aprinse. Există însă foarte multe laturi ale principiilor transilvaniste care premerg 

principiile europene ale secolului XXI, şi tocmai de aceea tema merită să fie abordată şi discutată 

din nou. 

 Transilvanismul nu a apărut din senin. Rădăcinile transilvanismului românesc se găsesc undeva în 

epoca Şcolii Ardelene, transilvanismul maghiar începând să se schiţeze undeva în perioada dualistă. 

Răspândirea ideilor transilvaniste după Unirea din 1918 se produce în contextul în care Europa 

devine tot mai receptivă la ideile regionalismului promovat de Iosef Nadler şi August Sauer sau 

alţii, dar şi la ideile lui Leo Frobenius, mai ales cele din Paideuma, apărută la Münich, în 1921. 

Etnologul care studiase triburile africane, dezvoltă teoria sa despre aşa-numita paideuma (suflet 

supraindividual al popoarelor), teorie pe care o va extinde asupra naturii  culturilor şi cercurilor de 

cultură din lume. Conform teoriei lui Frobenius, care s-ar putea să fi influenţat ideologia 

transilvanistă, populaţiile unui spaţiu bine conturat îşi au caracteristicile lor proprii, un mod specific 

de  a fi. De altfel, foarte multe din caracteristicile discursului transilvanist sunt similare cu acele 

trăsături cu care Denis de Rougemont definea individul european (dialectica, propensiunea spre 

dialog, gustul de a diferi, obsesia alterităţii, tentaţia autodefinirii). Transilvanismul se integrează 

deci într-o tendinţă mai largă, europeană. 

Putem, de fapt, vorbi de mai multe transilvanisme sau ardelenisme, sau mai multe faţete ale 

aceluiaşi fenomen. Există, după unii autori, un transilvanism românesc şi unul unguresc. După alţii, 

există un transilvanism transnaţional. Abandonând criteriul lingvistic şi aplicând un set de criterii  

ce ţin de diacronie, vorbim de un transilvanism timpuriu, un transilvanism în plină expansiune (al 

anilor 1920), un transilvanism în criză (al anilor 30), un neotransilvanism (postdecembrist) etc. 

Există apoi, un transilvanism cultural şi unul politic. Unele opinii tind să considere că 

transilvanismul cultural a invadat celelalte discursuri, deci şi cel politic. După alţii, politicul a 

premers culturalul. Explicaţia cea mai firească ar fi că această contaminare a discursului cultural cu 

accente ale discursului politic, interpenetrarea celor două domenii era o stare de lucruri firească 

pentru societatea ardeleană de la începutul secolului XX, apoi pentru perioada interbelică. Cumulul 

de roluri - artist şi profet politic, poet şi solul naţiunii - nu era o noutate în cultura literară ardeleană. 

Putem vorbi apoi de un transilvanism  restrictiv, limitativ, care eşuează, ca producţie literară, în 

provincialism îngust sau etnicism arţăgos, dar vorbim şi de un transilvanism cu iz european care 

promovează deschiderea spre valorile europene  şi spre modernitate. Acest tip de transilvanism 

progresist a fost practicat de către Chinezu, Balotă, Kuncz sau Kñs. Primul transilvanism este 

deschis fobiilor naţionaliste şi patriotismului obtuz, cel de-al doilea a produs un Rebreanu, Slavici, 

Tamási sau Ady. 
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THE COLORS OF THE DISEASE IN PATIENT CHILDREN   
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Abstract:When illness occurs in a childřs life there are at least six means of expressing it: behavioral, 

narrative, through writing- the so called Řnarrative medicineř or beyond narration, the artistic form of 

expression whether it is through painting, music or any other artistic self-expression feature, body language- 
theatrical, that could be assimilated with behavioral changes or means of self-expression and last but not 

least somatic, physical or the so called Řbody-mind related changesř. The article analyses the mother-child 

relationship when the child is confronted with the disease, as well as how the child reacts when confronted 
with external stimuli. 
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The child is defined by most psychological dictionaries as a young person who is not yet an 

adult. It is as if you have the seed, it grows, turns into a young entity, but without water-fuel, 

comfort and nurture, logic will point to its inevitable mortality. We are all destined to be born, to 

survive and finally to end the cycle of our life with the inevitable death that makes another cycle 

reappear. It might sound macabre but it is life inevitably with a beginning, a journey that should 

enrich our soul not with matter, nor intelligence, but with what we humans call experience or 

moreover wisdom and finally the road ends so that another journey could begin. 

But when the journey takes place, like in a novel, it should be written or else sharing the 

experience with oneself is painful and nonetheless cannot carry a lesson for others to learn. When 

illness occurs in a child‘s life there are at least six means of expressing it: behavioral, narrative, 

through writing- the so called narrative medicine, or beyond narration, the artistic form of 

expression whether it is through painting, music or any other artistic self-expression feature, body 

language- theatrical that could be assimilated with behavioral changes or means of self-expression 

and last but not least somatic, physical or the so called body-mind related changes.   

All the most important lessons that I have learned in my life, as a person first of all, then in 

my profession, as a clinical psychologist and a philologist, fade away in front of the ones I‘m 

learning each day as a mother of two. However, although the laughs are the most beautiful presents 

that God could send me each day, there are moments when my children faced illness and at that 

moment I literally can say I felt my soul hurt. From the simple shots as babies, to the moments of 

more severe illnesses, we faced it all together but nonetheless children act differently in the face of 

a sickness, a disease, or an illness. For them it aches, whether it is a pinch of a needle, whether they 

have to see a doctor that most of the time is not empathically involved at all. The child fears the 

doctor, the illness, because the fear of the unknown, of a new experience is terrible. 

The white robes come in like in an experiment and start with explanations the adult cannot 

comprehend, in a hospital with a smell and whose colors get printed in the child‘s subconscious 

forever. The child grows into an adult and years later, accompanies his child to face the same fears, 

only to realize that fear that is instinctual and no one can explain, is actually a progression of a 

series of incompetent dialogue between a physician and a patient who moreover is a newcomer in 

this world governed by all possible laws of insecurity and fears. 

The child feels, more like the adult, because his ancestral senses have not yet been put to 

sleep by environmental factors, feels his mother‘s heart beat, her pulse, her cries for help and 

although she assures her child that nothing will come to hurt his integrity, his body, he is able to 
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detect with mechanisms outside our logic, all her fears, her questions and he answers all her deepest 

thoughts with only one beat of the heart. 

The mother and the child are entities that cannot be separated. She carries her infant for nine 

months inside her, hears and feels the child from the inside and then feels the birth, painful or not, 

the bond cannot be diluted when the child steps into the world outside. There are different types of 

mothers, but for the majority, motherhood –the feeling a woman is generally endowed with, cannot 

be logically analyzed, it is a primary sense, of caring after your youngster, of each youngster born if 

siblings should exist. For each child feelings are different, but nonetheless, the care and comfort one 

feels she should give to a child exist. Fathers care as much as most mothers and the bond must not 

be questioned, but is built more with the help of environmental factors, not just DNA ones.  

In conclusion, children are dependent of their parents and in case of illness no matter of its 

severity need to be comforted by parents that everything will be alright, that family will be there for 

them and that the white robe won‘t hurt them or take them away. The FEAR of being hurt, of losing 

one‘s integrity comes from the ancestral fear of death, of ending the cycle of life sooner than it is 

expected and normal to end, sooner than predicted. We are planned to function with no interruption, 

but when illness occurs, fear and confusion take us to the panic room rather than to the emergency 

room. There, without communication, without fellowship and a proper dialogue with everything 

being explained from the beginning so that parents and children can understand what is happening 

properly, mixed emotions are painted on the canvas of illness and these emotions might even come 

to affect the progression of the illness itself. 

 When my young son was ill, his brother got sick. He was accusing severe pain in his 

abdominal region. He was so scared that he faced his fears and asked us to take him to the 

emergency room. Physically he was alright. It was until the second day, when another mother, more 

experienced than me, asked me whether there was a connection between their illnesses. When I 

thought it all better, I went home and had a conversation with my son, reassuring him that his 

brother will be alright. Although sibling competition among boys is a well known fact and 

especially for the parents‘ attention and love, this was a case when one sibling was falling ill for the 

sake of the other. When the latter was reassured of our love and of the fact that we understand his 

feelings, his symptoms disappeared completely. His bond with his brother began to be stronger. He 

began to have long conversations alone with the little one, looking for his presence although it 

ached him to know the other one was not feeling good, he was not fearing the fear, but accepted the 

feeling as part of existence. 

 It is easy to dismiss the role that feelings and emotions play in a child‘s reality, or a child‘s 

canvas. At a young age he or she expresses feelings, sores, aches physical or emotional easily by 

shouting, disagreeing, hitting- a very direct and instinct related approach. As the approved society 

rules hit the child‘s universe, he tries to hide and expresses in a strong bond to his personality and 

because each child is unique we need a dictionary as parents, and then we as parents should help the 

environment and its actors to understand the little patient. It is said that it takes a village to grow a 

child, but if the village lacks parental skills, how can it understand the child and what he faces? Can 

the village learn empathy or basic communication skills? 

―Narrative medicine is not a parochial act, and it does not require that the physician and the 

patient belong to the same identity community. What it does require is that the patient and the 

physician or the nurse or the social worker feel that they are part of a fellowship, but not of belief or 

race or ethnicity. It is a fellowship of mortality. All of us are going to die. All of us, as humans, live 

within time, and that is what the humanities can bring to this process of taking care of people as 

they move toward their end, not to be macabre. I am not macabre. But I think all of us, to the best of 

our ability, must try to remember that this is temporary. We doctors are not unlike the person in our 

examining room, the person in the operating room.‖
1
 

                                                             
1 Rita Charon , Interview in the Humanities,Fall 18, Issue 4 
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Although endowed with cognitive intelligence, we humans seem to lack empathy or the 

ability to express ourselves verbally. Therefore in Finland, doctors at a hospital took upon 

themselves a daring experiment. They brought a painter in their environment, that could express 

what children and parents were feeling when being hospitalized. This is called visual therapy and is 

a very progressive healing method in hospitals worldwide. The result was that the painter could not 

express clearly what patients wanted because we are each different individuals- therefore patients 

and doctors were encouraged to paint their feelings. But how can you paint when you cannot speak? 

It is easier to paint than to speak. Colors vividly depict what we feel. We feel pain, we give 

it a color. We feel rejection we attribute it to a color. Fear has its own color for each one of us 

differently. But like the game of tarot, who will decipher its language. 

The Lüscher color test is a psychological test invented by Dr. Max Lüscher in Basel, 

Switzerland. Max Lüscher believed that sensory perception of color is objective and universally 

shared by all, but that color preferences are subjective, and that this distinction allows subjective 

states to be objectively measured by using test colors. Lüscher believed that because the color 

selections are guided in an unconscious manner, they reveal the person as they really are, not as 

they perceive themselves or would like to be perceived. 

Lüscher believed that personality traits could be identified based on one‘s choice of color
2
. 

Therefore, subjects who select identical color combinations have similar personalities. In order to 

measure this, he conducted a test in which subjects were shown 8 different colored cards and asked 

to place them in order of preference. Colors are divided between "basic" (blue, yellow, red, green) 

and "auxiliary" (violet, brown, grey, and black). 

Colors Meanings  

Blue ―Depth of Feeling‖ passive, concentric, tranquility, calm, tenderness 

Green 
―Elasticity of Will‖ passive, concentric, defensive, persistence, self-esteem/assertion, 

pride, control 

Red 
―Force of Will‖ ex-centric, active aggressive, competitive, action, desire, excitement, 

sexuality 

Yellow ―Spontaneity‖ ex-centric, active, projective, aspiring, expectancy, exhilaration 

Violet ―Identification‖ unrealistic/ wishful fulfillment, charm, enchantment 

Brown Bodily senses, indicates the body‘s condition 

Black Nothingness, renunciation, surrender or relinquishment 

                                                             
2 www.wikipedia.com accessed [6.11.2018] 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_test
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_L%C3%BCscher
https://en.wikipedia.org/wiki/Basel
https://en.wikipedia.org/wiki/Color_preferences
http://www.wikipedia.com/
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Grey Non-involvement and concealment 

After subjects placed the cards in order from most liked to least liked, they were asked to 

evaluate the extent to which their personalities matched the descriptive statements formed by 

Lüscher of each color. 

The results of the Lüscher-Color-Diagnostic contain indications pertaining to personal 

assessment and special, professional recommendations as to how psychological stress and the 

resulting physical symptoms can be avoided. It also offers additional information for verbal and 

homeopathic therapy. 

 

   
3
  

 

For the sick, ill child, communicating—with the doctor or with friends and family desperate 

to help —becomes its own comfort. So, perhaps, does enscripting some document of the body‘s 

illnesses, painting one‘s emotions on a piece of canvas, urging all emotions to get out like a 

cascade, an abundance of mixed feelings; a kind of permanence of experience when so much else 

seems to be resistant to meaning or treatment. 

A related study observed the  differences in color preferences of school-aged children in 

varying stages of health, performed by Fleming J.W., Holmes S, Barton L. 

The purpose of the study was to determine the preferences in color of children ages   7-12 

who were physically well and those in varying states of ill health. Data were collected on a 

convenience sample of 72 subjects. Children were asked to name their favorite color, and then 

select the color they preferred from a set of color squares and the picture they preferred from two 

sets of colored pictures. General information about the child's diagnosis, number of days 

hospitalized, and number of siblings was also obtained along with other projective information. 

Data were analyzed using chi-square to test the hypotheses. Logistic regression models were used to 

examine the independent variables sex, age group, and health state in a multivariate manner by 

fitting the models with the choices of red, blue, or green as the first or second color on the Luscher 

Color Test as the dependent variable. This analysis was repeated with the Picture Test as the 

dependent variable. The only regressor for these models that was significant was health state. 

Significant differences were found (p less than 0.05 level) in color preferences of physically well 

children and those who were ill; in acutely ill and chronically ill children; in physically disabled and 

acutely ill children; and in children ages 7-9 and 10-12. 

Another study, performed at Northwestern University, called "Music and the Brain," was 

centered on the ways sound processing in the brain is a reflection of brain health. How our brains 

respond to sound reveals each person's unique narrative of their life experiences . 

Some of the questions to be considered: How do our experiences, such as learning how to play 

music and playing sports, affect our brain? Although we are surrounded by sound all of the time, we 

rarely give much thought to this invisible yet powerful companion.  

"We have discovered a way to objectively capture the imprint that sounds leave on our brains," says 

                                                             
3  www.wikipedia.com accessed [6.11.2018] 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fleming%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2477651
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holmes%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2477651
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barton%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2477651
http://www.wikipedia.com/
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Dr. Kraus, the study coordinator. "This biological approach empowers us to learn more about this 

invisible ally and enemy of brain health." Dr. Kraus will examine the promise of measuring sound-

prints in the brain to assess and manage sports-related concussions. She  discusses how music 

training is beneficial for the brain, strengthens our communication skills, and can inform healthcare, 

education and social policy.  

Nina Kraus is a scientist, inventor and amateur musician who uses hearing as a window into 

brain health. She began her career measuring responses from single auditory neurons and was one 

of the first to show that the adult nervous system has the potential for reorganization following 

learning; these insights in basic biology galvanized her to investigate soundprocessing. Her research 

has found that our lives in sound, and our experiences—for better (musicians, bilinguals) and for 

worse (aging, language disorders)—shape how our brain makes sense of the sounds we hear
4
. 

That the arts and sciences are seen as two contrasting disciplines, and indeed are defined as 

such, immediately presents challenges to a discussion of art in medicine, one of the foremost 

branches of science. There has, nevertheless, always been an awareness of the ‗art of medicine‘ and 

a realization that health is influenced by a wide range of factors, many of which fall outside the 

conventional boundaries of medical science. As Kirsty Schirmer, Policy Officer of the Royal 

Society for the Promotion of Health, argues, ‗broader determinants impact on health and … often 

art acknowledges these determinants where science cannot‘.
1
 There is moreover increasing evidence 

that the display of visual art, especially images of nature, can have positive effects on health 

outcomes, including shorter length of stay in hospital, increased pain tolerance and decreased 

anxiety. 

The idea that art may have potential positive benefits in healthcare is not new and has been 

recognized by artists and healthcare professionals alike. The quotation ‗Art washes away from the 

soul the dust of everyday life‘ is usually attributed to Picasso. In 1859 Florence Nightingale 

recognized the importance of art in medicine and raised issues that are still highly relevant today. 

In Notes on Nursing she wrote ‗The effect of beautiful objects, of variety of objects and especially 

brilliance of colour is hardly at all appreciated … Little as we know about the way in which we are 

affected by form, by colour and light, we do know this, that they have an actual physical effect. 

Variety of form and brilliancy of colour in the objects presented to patients are actual means of 

recovery.‘Hamish McDonald, an artist and cancer patient at the Beatson Hospital in Glasgow, 

offered a more contemporary view when he wrote ‗I am a firm believer in the power that  art has to 

inspire and help alleviate suffering and that it can play a key role in lessening the burden that illness 

brings‘. A display of his observations of life as a cancer patient hang in the atrium of the new 

Medical School Building in Glasgow. 

Perhaps the best known scientific study of the visual environment and health outcomes is a 

retrospective analysis in which 23 patients recovering from cholecystectomies in rooms with 

windows on to natural settings rather than brick walls had shorter postoperative hospital stays, had 

fewer negative evaluative comments from nurses, took fewer moderate and strong analgesic doses 

and had slightly lower scores for minor postsurgical complications. In a randomized, controlled, 

cross-over trial of healthy volunteers, Tse et al. demonstrated an increased pain threshold and pain 

tolerance when participants were exposed to soundless video displays of nature as opposed to a 

blank screen. Visual images, which might be more easily incorporated into healthcare settings than 

videos or window views have also been studied. Levels of depression and anxiety tended to be 

lower in patients undergoing chemotherapy who were exposed to visual art than in patients not 

exposed to visual art.
 
 Nature themes were studied by Diette and colleagues in a randomized 

controlled trial of patients undergoing flexible bronchoscopy. They found that pain control was 

significantly better in the intervention group than in controls. Ulrich investigated the effects on 

patients recovering from open heart surgery of exposure to one of the following: an image of nature, 

an abstract image or no image. Patients exposed to the nature image experienced less postoperative 

                                                             
4 to www.brainvolts.northwestern.edu accessed [16.11.18]  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996524/#b1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.brainvolts.northwestern.edu%2F%3Ffbclid%3DIwAR171kS3xqru4eQX9Kcv-wEa00uX-SPSD1F0fQmJYvncvKG6iMROCzCYl0I&h=AT2c71YH1YJ0QvCHRJwwPN6UJZKD3oVzCKYND_Ak-gN3t461Xmoi9h77-nRi6QLOSJUmuw7Kb6ogDOopN64MeHJkc8Z-D8_BVw_l0osRchkTgtwf8CfyZXgfpvfA-z9jnw
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anxiety than either of the other two groups. They were also significantly more likely to switch from 

strong analgesics to weaker painkillers during their recovery. Of note the patients exposed to an 

abstract image experienced more anxiety than those with no image. 

Art in hospitals is generally viewed positively by both patients and staff. A qualitat ive 

evaluation of the Exeter Healthcare Arts Project found that the display of visual arts in that hospital 

was perceived by patients, staff and visitors to have a positive effect on morale. Forty-three percent 

of frontline clinical staff believed that the arts had a positive effect on healing and 24% considered 

that the arts improved clinical outcomes. Other studies have assessed the importance of patient 

choice. A volunteer program in Canada allowed long-term hospital patients to choose from a 

selection of artworks the one which they would like displayed in their room. Patients reported that 

the added element of choice improved their mood. There is, moreover, considerable evidence that 

mental health can be improved by participation in arts projects.  

It has been proposed that the beneficial effects of visual art on health are due to positive 

distraction. Positive distraction is a term used to describe the belief that environmental features can 

elicit positive feelings, hold attention and interest and, therefore, reduce stressful thoughts. This 

idea has been developed by Malenbaum and colleagues in a review for the International Association 

for the Study of Pain. These authors regard a typical treatment setting as one that lacks any positive 

distraction and argue that environmental stimuli, including visual art, may enhance patient control.
 

Conversely environments that lack positive distractions may cause patients to focus increasingly on 

their own worries, fears or pain. This can increase the perception of these emotions, and in turn 

increase levels of stress. There is already a body of literature relating to the deleterious effects of 

stress on health, and it is suggested that the positive effects of visual art may be due in part to stress 

reduction.  

There is a large body of literature on effects of colours on emotion, and it is possible that the 

colours used in visual arts are part of the mechanism of benefit. Briefly, colour stimuli may be 

characterized by hue (wavelength), brightness (illumination) and saturation (vividness); and our 

emotional responses to these stimuli as pleasurable/non-pleasurable and arousing/not arousing. 

Colours that elicit high levels of pleasure with low levels of arousal are most likely to induce a state 

of calm, whereas those causing displeasure and high levels of arousal may provoke anxiety. The 

short wavelength blues and greens generally elicited more pleasure than the longer wavelength reds 

and yellows in the comprehensive study by Valdez and Mehrabian, while no consistent patterns 

were observed between hue and arousal. Brighter and more saturated colours were more pleasant, 

with brightness contributing more to pleasure than saturation. By contrast, saturation contributed 

more to arousal than did brightness. Jacobs and Suess investigated the effects of red, yellow, green 

and blue projected on to a large screen and showed higher state-anxiety scores with red and yellow 

than with blue and green, though to our knowledge no attempt was made to control for brightness 

and saturation in that study.
 
A similar study monitoring physiological variables showed greater 

increases in heart rate and respiratory rate with red and yellow than with blue and green. 

Our form is captured in language. A photographer will capture in image, the composer is 

capturing form in harmony and disharmony and relative meter and so on. But it is the capturing that 

allows one to see. And when we are trying to see things that are hard to see, for the sick person, 

communicating—with the doctor or with friends and family desperate to help becomes its own 

comfort. So, perhaps, does writing down some document of the body‘s illnesses, a kind of 

permanence of experience when so much else seems to be resistant to meaning or treatment. In a 

way, narrative medicine applied on patient- children is dumb listening. It is a listening where you 

don‘t know what you are listening for. It is listening for the language, for how it comes out. And 

then we are able to use the image that the child patient has portrayed or better said described. It is 

like being a mirror and, yes, humble. And that is how you learn. It is along those lines.  

Every word counts. And you had to mine the meaning, the implication, the allusion, the beauty 

out of the language, and pay attention to the figural language, to the temporality, the spatiality, all 
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of those things that we do as readers. And as you get better at it, you do it all at once. Narrative 

medicine trains people to listen in a way that every word counts and to pay attention to what figures 

the patients are using. Where do they start? What is the beginning of this story? And what are we 

listening as? And children always are harder to comprehend and imply more empathy and patience.  

We are not listening only as medical practitioners. We are not listening as a psychologist or 

a psychoanalyst. All of those have frameworks for how to listen. And finally, with great relief, we 

realize we are listening as a narratologist. We are listening to how the story gets told. At what point 

do the tears come? At what point does the tempo shift? At what point does the plot change? 
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DUAL AND PROFANE. TOWARDS A POETICS OF THE PARK 
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Abstract:In this study we analyze some of the poetic directions that were continued or opened in the volume 

Park by Angela Marinescu. A thorough hermeneutical reading shows how the poet reinvents and recovers 
for poetry symbols whose poeticity seems lost in the obsolete area of prejudice. The park, a mediterranean 

area between wild forest symbols, hostile, and domesticated gardens, is a mirror Eden. Space closed and 

open, bounded, translates the self, the intermediate, social personality. The park is an intermediate area, a 

no man's land, a space of all possibilities, and brings together the sacred world of interiority and the profane 
world of exteriority. Itřs no paradise symbol, no infernal symbol, itřs the middle world. 

 

Keywords: park, transcendent, symbolic, gothic, ars poetic 
 

 

Angela Marinescu este poeta care a reinventat poetica feminină în literatura română. Lumea 

creată de ea, gotică, expresionistă, este lumea nouă a constructivismului, a profunzimilor înalte ale 

senzorialului. Analizăm în cele ce urmează noul tip de poetică pe care-l construieşte prin 

simbolistica parcului, cronotop care nu are vreo legătură (nici măcar ca negaţie) cu peisajul urban 

de vodevil, respectiv cu semnul nostalgiilor urbane cum apărea până acum în literatură şi în artă.    

Parcul este o artă poetică, sintetizatoare, un nod metaforic. Spaţiul ambivalenţei, al 

ambiguităţii prin definiţie, nici grădină, nici pădure, devine spaţiul apropiat, familiar şi în acelaşi 

timp străin, purtător de exotism şi de adevăr. Este spaţiul care poartă în sine şi urma grădinii 

christice, dar şi barbaria pădurii ancestrale.  

Parcul, ca partea din natură în care umanul este manifest, poartă în sine urma paradisului, 

dar este şi reflectare a paradisului pierdut de umanitate, nu pe cont propriu. Nu este un tărâm al 

fericirii, ci un spaţiu al contemplării directe a stării de decădere, de azvârlire înntr-un spaţiu famliar 

şi străin în acelaşi timp. Parcul, ca loc al înstrăinării în ceva, satisface starea de izolare, de inhibiţie, 

de ruptură este modalitatea de a face sensibilă, perceptibilă abstracţiunea transfigurării, morţii.  

În fapt, cu volumul Parcul se configurează o a doua etapă de creaţie în lirica Angelei 

Marinescu. Deşi tematica suprasegmentală este în general aceeaşi de la debut, deşi procedeele la 

nivel macro sunt aceleaşi (antifraza, eufemismul şi metonimia), schimbarea se produce la nivelul 

lexicului, în sensul unei radicalizări nu doar la nivelul viziunilor, dar şi la nivelul plasticii înseşi. 

Cromatica rămâne aceeaşi – roşu, alb şi negru, dar efectul de violentare, de şoc este obţinut în 

primul rând prin cuvinte, şi apoi la nivelul ciocnirilor semantice. Animalitatea, jeturile de sânge, ca 

nuclee tari ale universului poetei, sunt definitiv eliberate acum în deschiderea maximală a 

instinctelor. Dezideratele preciziei, ale corenţei, ale unei armonii personalizate cu exteriorul, sunt 

înlocuite de obsesia cuvântului pur, direct, necontaminat, lipsit de orice tip de ambiguitate. 

Suprapunerea perfectă între formă şi conţinut, între cuvânt şi faptă, între a ex-sista şi a ex-prima este 

principiul după care acum este ordonat universul liric. Fără a înceta să menţină legătura cu 

matricealul fiinţial, numirea directă, vizualizarea directă şi nu nominarea mediatoare devin 

principiile poetice ale acestei etape.  

 

Principii estetice în Parcul 

Desprinderea de etapa precedentă este asigurată de schimbarea obiectului eufemismului. 

Astfel, dacă în prima etapă de creaţie nerostitul putea fi intuit într-un climax carnal şi metafora era 

mascată de concept, acum obiectul eufemismului îl reprezintă chiar ideea: „Cu mîini subţiri de 

fetiţă/ înconjuram, roşie ca focul, cuvintele obscene/ ale necunoscutului‖ („Niciodată (În umbră)‖). 
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Carnalul, corporeitatea, în prelungirea sa metonimică sexuală învăluie aspiraţia către Marea Carte, 

către Cuvântul-faptă. Ne amintim aici de felul în care Denis de Rougemont (Iubirea şi Occidentul) 

vorbeşte despre idealizarea instinctului ca substituent pentru idealizarea sentimentului, i.e. 

spiritului, urmărindu-şi fidel aspiraţia captării Totului. Cum erotismul este o figurare a Totului, 

imaginarul acesta devinde una dintre căile de acces la formele înalte ale spiritului.  

Lupta cu barierele cenzoriale, proclamarea pentru sine a libertăţii sunt etape perfect 

conştientizate. Astfel, versul care a străbătut în întregime etapa precedentă, „îmi provoc, eşecul, 

poezia şi moartea‖, în care mizeria morală, creaţia şi transfigurarea sunt mişcări sine qua non ale 

recuperării esenţelor tari ale fiinţei, este trecut din continuitatea prezentului, „îmi provoc‖, în 

finitudinea, în categoricul perfectului compus, „mi-a provocat‖ („Grecul ars‖). E aici o retrospectivă 

care creează continuitate cu alt prezent: „îmi provoc,/ acum, părul negru şi sângele‖ („Grecul ars‖).  

Conectarea la „acum‖, la noul prezent concret înlocuieşte izolarea orgolioasă din volumele 

anterioare. Întregul lexic întreg se ordonează, se lasă chemat de imperativul acestui „acum‖, acestei 

noi realităţi care se cere rezolvată, dar nu prin abstragere şi prin înfruntare directă, un „acum‖ al 

deschiderii totale în care doar „armele‖ nietzscheene pot face sens.  

O încercare, o materializare obsesivă a abstractului, o încercare de concretizare a 

esenţialului este ceea ce aduce nou această etapă secundă o dată cu publicarea volumului Parcul. 

Trecerea într-o nouă etapă de creaţie, asumarea unor replici mult mult mai violente în materialitatea 

lor lingvistică este un motiv de angoasă pentru că schimbarea, transformarea este resimţită: „Mi-e 

teamă că faţa mea se desprinde./ mi-e teamă că mîine voi fi alta./ dar acum, aici, privesc pădurea de 

brazi/ ca pe un refuz./ nu pot accepta, peste mine, plămînii tăi goi./din nordul Europei se întoarce un 

copil care, odinioară/ mi-a sfîşiat părul./ dinspre Balcani, vii tu, fără cruce,/ şi îmi şopteşti; nimic nu 

mai este între noi‖ („Altă zi de toamnă‖).  

Coerenţa şi precizia devin principii estetice ale liricii Angelei Marinescu, în aşa fel încât 

ceea ce pare a teoretiza în prima etapă de creaţie, verifică în cea de-a doua. Carnalul, animalitatea, 

sângele, sexualul cuvântul sunt esenţele concretizate, după ce în prima etapă erau numai 

categorisite. Punctul de sprijin filozofic este tot de viţă nietzscheeană, deşi numeroşi indici trimit la 

universul dostoievskian. Dar imaginarul dostoievskian este adus în text numai pentru a fi negat şi 

pentru a ajuta la afirmarea vitalităţii nietzscheene. Efortul poetic este orientat în continuare spre 

travaliul afirmării vieţii plenare.  

 Volumul Parcul deschide această nouă etapă de creaţie, care va conţine tatonări ale unor 

principii care şi ele individualizează şi substanţializează lirica Angelei Marinescu. Astfel, versul 

„am o singură rasă; plăcerea‖ („Colindătorii‖), de inspiraţie nietezcheean va fi topit într-un profund 

proces de asimilare şi va ajunge în volumul Cocoşul s-a ascuns în tăietură: „Calea discreţiei eu nu o 

aleg...‖, unde egoismul şi egotismul, falsul hedonism din primul vers va fi radicalizat în exersarea 

expresiei esenţiale.  

Combustiile, imaginarul greu, metalic este surfilat în mult mai tranşantul „cuţit‖, după cum 

stările de angoasă sunt sublimate în mult mai directele „maladii psihice‖ numite şi descrise direct. 

Prezenţa metonimică a animalităţii şi instinctualităţii este de asemenea răsturnată, abstractul instinct 

este înlocuit de mult mai lipsitul de echivoc „animal‖. Jetul de sânge care anunţa speranţa în 

regenerare, colorează deja întreg universul. 

Faţă de această explozie vitalistă lipsită de orice fel de control sau de cenzură, se contrapune 

moartea, presentimentul morţii. Dacă în Blindajul final sinuciderea era o formă de afirmare a 

independenţei, a autodeterminării, acum moartea continuă şi presupune viaţa, o justifică.  

 

Parcul, noua „grădină creştină” 

Desacralizarea şi distrugerea, două dimensiuni care au suprasegmentat volumele din prima 

etapă de creaţie, sunt redefinite acum ca demistificare, însă în acelaşi sens, al dezvăluirii esenţei, 

adevărului. Astfel, colindătorii care vestesc, spre exemplu, naşterea creştinismului, devin acum încă 

de la primul poem, „colindători ai distrugerii‖. Eul nu se mai opreşte să contemple, să descrie 
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sterilitatea, vacuitatea, inoperabilitatea cristică, viziunea grotescă pe care o are asupra unui divin în 

permanenţă trădat, în permanenţă falsificator, cenzorial. În Parcul eul ia cu asalt semnele divinităţii, 

fără a ajunge însă chiar până în inima creştinismului, ci mult mai sistematic, chestionând, 

reinterpretând indicii tereştri: călugăriţele, mielul, simbol adjudecat de creştinism etc. Dar, în 

continuare, sigurul loc unde, s-ar putea spune, că eul se întâlneşte cu viziunea creştină este 

concepţia asupra cuvântului, orizontul de aşteptare în ceea ce priveşte funcţionalitatea acestuia. 

Cuvântul şi tăcerea devin în lirica aceasta două canale de comunicare egal importante.  

Divinul este teritoriul decăderii, prăbuşirii continue. Astfel, cerul nu mai conduce, nu mai 

provoacă spre necunoscut, ci respinge privirea interogatoare, o redirijează către mult mai apropiatul 

şi mai accesiblul univers terestru: „sub cer, sub mîini, sub sexul....‖ („Însemnele unei anumite 

puteri‖). Cerul este punctul din care privirea ricoşează anxios spre înţelegerea imediatului. Pentru 

disponibilităţile şi explozia vitalistă a fiinţei, „cerul s-a îngustat şi a devenit strîmt‖ („Sărbătoare 

adâncă‖). Ruptura dintre eul terestru, dintre cele două universuri, cosmic şi anatomic este nu doar 

fizică, ci mult mai profundă, dusă la nivel stărilor. Omul respinge falsitatea divinului, şi divinul pare 

că manifestă repulsie faţă de terestru: „cerul se întinde alb, ca un animal căruia îi este greaţă‖ („Cer 

de toamnă‖), un „cer ireversibil‖ populat de tăcere inexpresivă şi de făpturi mutilate, contaminate de 

omenesc, agresate, de „îngeri bătuţi până la sânge‖, de „îngeri bolnavi‖ („Sărbătoare adâncă‖).  

Viziunile acestea similieschatologice îi vin eului în postura sa de exilat, de marginalizat, de 

exotic. Autoregăsirea, autosituarea în margine de lume, în lumea asiatică descrie incompatibilitatea 

pe care eul o resimte faţă de divin şi faţă de lumea înţeleasă drept creaţie a divinului, de situare 

paradoxală a sinelui în interiorul lumii, dar şi în exteriorul divinităţii.  

Parcul, zonă intermediară între public şi privat, între grădină şi pădure, capabil să ofere 

deopotrivă intimitate, dar şi securitate, contact cu exteriorul este spaţiul din care eul înţelege să 

comunice cu lumea şi cu propria interioritate. O înlocuire subtilă a grădinii creştine, loc al violenţei 

absolute, cu parcul desacralizării, loc al contemplaţiei absolute, al prezentului de stepă, izolat de 

trecut şi de viitor.  

Din spaţiul acesta ambivalent al parcului, al grădinii publice, al locului sacru şi totuşi 

accesibil, eul proiectează, fapt definitoriu, de asemenea, pentru această etapă de creaţie, „o altă 

parte‖, o „cealaltă parte‖, proiecţie care va intra în negociere cu dialectica obsesivă „înăuntru – 

înafară‖. Partea cealaltă conţine deopotrivă albul mortuar şi negrul matriceal, conţine zidul alb al 

morţii, dar şi tăcerea celui de mâine („Prima zi de toamnă‖).  

În aceeaşi manieră, în fapt, este înlocuit întreg lexicul creştin cu unul simţit ca mai aproape 

de materialul realului, violentând în acelaşi timp prezenţa terestră a creştinismului, călugăriţele în 

speţă, ca într-o experienţă alchimică reuşită. În fapt, obsesia cuvântului, a lui Mutus Liber, precum 

şi prezenţa obsesivă a culorilor esenţiale, primare adjudecate de simbolistica alchimiei situează 

demersul acesta liric pe traseul recreării limbajului. Nigredo, rubendi şi albedo sunt treptele pe care 

mintea caută să le parcurgă fidel, pentru depăşirea şi transformarea existenţei: „pe coperţile de piele, 

roşii din pricini/ obscure,/ aurul înlocuieşte viaţa/ aici, în punctul acesta, unde cartea se închide/ 

demenţa este dimineaţa unei nopţi/ îndepărtate‖ („Interiorul unei dimineţi de iarnă‖). În spiritul 

acesta, al demersului personal şi autentic, este respinsă orice fel de dogmă care ar putea teatraliza, 

disimula autenticul: „nimicul, ortodoxia, toleranţa, moartea‖ („Altă zi de toamnă‖). Trambulina 

aceasta dostoievskiană oferă suportul necesar pentru travaliul eroic al demistificării, al ruperii 

garniţelor, al spargerii trunghiului care limitează şi mai ales cenzurează: „triunghiul, spaţiu închis în 

care lupta nu poate avea loc‖ („Mica spaniolă‖). 

Starea de spirit dominantă este, de asemenea, alcătuită din emoţii ocurente non orientate 

(anxietatea) (Wittgenstein). Pe drumul personalizat deja al respingerii categorice a pozitivismului, 

eul orientat către terestru, către datele unei existenţe în care libertatea este un obiect al dorinţei şi nu 

un dat, „graţia (noroiul)‖ („De partea cealaltă‖) şi oferă un alt tip de înţelegere a exteriorului. 

Regăsirea sinelui în mizeria morală – „...sînt o barbară/ care nu cunoaşte decît suferinţa./ Doamne, 

privesc cerul; eşti un monstru pe care nu îl pot înţelege.‖ („Mica spaniolă‖), acceptarea unui 
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prizonierat din care transcendentul poate fi doar intuit/ contemplat invită la o renunţare, cel puţin pe 

moment, la transcendent. Nu conflict, nu îndoial întâlnim aici, ci profundă incapacitate de 

comunicare şi implicit organizarea unui traseu separat. Eul nu neagă nici un moment existenţa, 

realitatea transcendentului. Denunţă, însă, tăcerea acestuia, imposibilitatea deschiderii unui canal de 

comunicare şi de aici fariseismul de care este bănuită: „cerul a devenit un animal care nu mai poate 

muri niciodată./ scriu din neputinţă‖ („Departe, între doi străini‖). În felul acesta, tema creaţiei ca 

manifestare a autodeterminării din prima etapă este reluată cu amendamentul potrivit căruia scrisul 

creator dobândeşte şi o funcţie compensatorie, de consolare.  

Echivalenţa revelată între condiţia poetului/ poetei şi condiţia ascetului/ călugăriţei relevă un 

conflict interior extrem de puternic. Reconstituirea fiinţei prin autocreaţie, principiul iniţial al 

poeziei Angelei Marinescu, şi contemplarea obiectului creat devin sursă de angoasă. Matricealul 

instinctual luat în stăpânire reprezintă totodată şi transformarea fiinţei: „Călugăriţa îşi dezleagă 

jurământul; / acum începe masacrul şi frica./ să fii ceea ce nu eşti nu este uşor./ dar să fii ceea ce ai 

devenit este cumplit‖ („Jurământul‖). Scufundarea în profunzimile fiinţei aduce după sine muţenia: 

„va veni ziua în care îmi voi desena cuvintele pe care/ nu le mai pot rosti‖ („Jurământul‖). 

Atitudinea blasfemiatoare prin pertinenţa interogaţiilor a scos din sine atât pe creator, cât şi pe 

poetă, în timp ce a reuşit să destabilizeze cartezianismul. Preţul periclitării sinelui, tulburării 

propriei condiţii provoacă apropierea morţii. Orgoliul este înlocuit de umilire, de stare de umilinţă, 

de o condiţie intermediară şi dureroasă: un creator care pierde legătura cu cuvântul, o puritate 

întinată, o călugăriţă care trebuie să-şi înfrunte sexualitatea. Sunt condiţii de alterare a fiinţei în 

profunzimile sale definitorii. De aici şi unda elegiacă, melacolia enunţată direct în repetate rânduri. 

Nevoia de vulgarizare a relaţiei cu ideea, de atingere directă, cu mâna arată nevoia de valori certe, 

concrete, în materialitatea lor absolută. Ceea ce nu poate fi atins, lucrat, scris cu mâna iese din sfera 

de interes a eului. Din aproape în aproape, pe scara simţurilor, nevoia de preluare a controlului 

asupra prezentului, asupra imediatului şi asupra sinelui capătă contur: „ca un animal de rasă, 

plăcerea de a simţi/ îmi distruge iubirea‖ („Violenţa armelor‖). Nimic din ce impune îndepărtare, 

mistificare, prefacere nu este acceptat. Iubirea ca mistificare a celuilalt, a obiectului este uşor şi în 

chip logic înlocuită cu senzorialul, sursă sigură de informaţii.  

Drumul/ travaliul cunoaşterii duce prin interioritate, prin pragurile inconştientului, acolo 

unde fiinţa nu se poate ascunde, acolo unde adevărul nu poate fi fi disimulat şi acolo unde eventuala 

legătură cu divinul se poate stabili şi unde creaţia poate fi iniţiată: „Înaintez, greu, în lanul subteran 

al unui/ cîmp necunoscut/ de cîte ori îmi este frică îmi amintesc/ sexul; fără nici o îndoială, sînt 

Bîlbîitul./ hei, drumul plin de praf al crimei./ hei, legile de fier ale poeziei./ hei, lumina care îmi 

arde fruntea// pe creier, Arhitectul îmi proiectează,/ cu grijă, puţină poezie,/ în plin soare.// vasul de 

fier‖ („Înaintez, greu‖).  

Angoasa păcatului, a „crimei‖, care poate să însemne fie un grad prea mare de luciditate, fie 

o explorare prea adâncă a abisurilor fiinţiale, străbate volumul de la un capăt la celălalt. După cum 

simbolistica morţii este omniprezentă, sub delegarea zidului „indiferent‖, al casei „albe‖. Faţă de 

imaculatul, inexorabilul şi implacabilul morţii, faţă de această legătură fraternă pe care o simte faţă 

de moarte, se opune negrul şi roşul instinctului, al manifestării (creatoare) a vieţii: „şobolanul care 

închide‖ („Casa cu pereţii albi‖). Parcul, în acest sens, poate fi citit şi ca un moment în care eul îşi 

acordă, îşi exercită „răbdarea de a scrie despre moarte‖ („Hei, tu, joc de băiat‖). 

Condiţia umilă în care se descoperă eul, insignifianţa gesturilor altădată resimţite ca pline de 

elan eroic, dublează această acută conştientizare a morţii ca manifestare a albului. Implozia gestului 

recreator, certitudinea eşecului susţin starea de angoasă şi mai ales de umilinţă, tocmai în faţa unui 

cer, a unui transcendent pe care îl simte ca insuficient, ca inexpresiv, ca mutilat: „cuvintele sumbre 

sînt sexul./ cînd voi putea fi eu însămi, va fi umbră./ sînt cîteva distrugeri; cîteva cuvinte./ 

Saxofonul se umple de sînge./ undeva pe cer, melancolia noastră se atinge.// infirmi şi necunoscuţi‖ 

(„Eu sînt pentru capriciul meu‖). Eul îşi resimte gesturile reinstauratoare ca inutile, ineficiente, 

lipsite de substanţă. Decăderea din graţiile ideilor înalte, din graţiile limbajului de început 
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echivalează cu înregimentarea în rândul fiinţelor celor mai umile. Din aspiraţia către 

supraindividulitate rămâne condiţia intermediară a suferinţei: „pe drumul care coboară spre valea 

care pare însângerată/ mă prăbuşesc mereu./ mă întîlnesc, în drum, cu cerşetorii, cu copiii,/ cu cei 

săraci cu duhul, cu infirmii, animalele/ cu bolnavii./ sunt suferindă dar mila mea este rece./ sunt 

pătimaşă dar rănile mele sunt albe./ îmi provoc alienarea dar sexul meu atât de negru/ mă 

copleşeşte‖ („Valea însângerată‖). Elanurile vitale din prima etapă, combustia entuziastă s-au 

transformat acum într-un gust al eşecului în contemplare a propriei neputinţe: „gura îmi este, pe 

dinăuntru, ca o pajişte arsă‖ („Întoarcerea‖).  

Pe fondul ambivalenţei create între spital şi biserică, se derulează şi dimensiunea 

rememorativă a volumului. Ceea ce era drum sigur către reverie, către exteriorizare totală, către 

fuziune cu Totul, cu supradimensionalul, „drumul printre brazi izbucnea direct din plămâni/ ca un 

arc din argint înmuiat în răşină/ sau poate ca un cuvînt care provoacă actul sexual/ sau, mai exact; 

plăcerea pură‖ („Această noapte‖), acum este motiv în plus de fixare în capcana terestrului: „un 

şobolan mă urmăreşte pretutindeni‖ („Această noapte‖). 

Din elanurile (destructive, reinterperative) de altădată  pare să nu mai fi rămas nimic altceva 

decât un joc pervers între „slavă‖ şi „sclavă‖, avântul neducând mai departe de înfruntarea directă şi 

infinită cu terestrul. Nucleele semiofore ale universului liric se regăsesc în condiţia lor de 

concavităţi rezonante cu starea de spirit a eului. Sensurile şi împlinirile semantice se pot găsi doar în 

abisuri (fiinţiale, terestre) şi nu în înălţimile proiecţiilor.  

 

Scrisul, mantaua de fier a adevărului 

În spaţiul acesta al nimănui şi al tuturor, „în timpul oglinzii‖ „strălucitoare şi neagră care nu 

poate fi învinsă‖, „în timpul morţii‖, eul este invitat să-şi contemple existenţa, să înfrunte limitatul 

existenţei sale, să caute revelaţia, să se aşeze în proximitatea revelaţiei: „În acest parc îmi voi 

încerca puterea şi eficienţa/revoltei mele faţă de mine însămi. cu mîinile îmi voi provoca Totul./vor 

desprinde oglinda lucioasă  şi neagră de zidul care/mă opreşte să mă văd atît de aproape încît să nu 

mă văd./ o voi sparge. mă voi lipi de zid cu trupul.‖ („Parcul‖). Confruntarea cu necunoscutul, cu 

non-existentul, nevoia de abolire a eidolonului, a chipului lucrurilor, a separării lumii sensibile de 

lumea inteligibilă presupune învestirea vederii cu forţa de a suprima distanţa dintre obiect şi sine, în 

aşa fel încât ideea centrală a poemului va fi indicarea a ceea ce nu poate fi spus. Căutarea continuă 

şi înţelegerea inexprimabilului anulează rostirea, în favoarea gestului. Scrisul gesticulant al mâinilor 

este forma de tăcere, de ascundere a secretului. Poetul este unul dintre iniţiaţii care pot să vadă 

lumina rapidă şi bruscă a iniţierii, dar pe care trebuie s-o tacă, şi este un trădător dar şi un păstrător 

în acelaşi timp. Descrirea non-discursivităţii şi obscuritatea luminii acestea sunt secretele pe care 

gestul scrisului le amână, cărora le oferă răgaz, căci ceea ce nu poate fi spus – secretul –, poate fi 

arătat: „în locul tăcerii se însinuează mâinile‖. Aspiraţia la sinteză (συν-θεστς) e mascată 

/eufemizată de interioritatea ex-primată (spune ceea ce nu poate fi arătat, cf. Wittgenstein).  

Abolirea/ inutilitatea inteligibilului în favoarea senzorialului (mâinii) este primul pas în 

luarea cu asalt a întunericului/ obscurităţii care poate însemna cunoaştere, dar şi revelarea 

nimicului, în acelaşi timp. Evalurea scrisului poetic ca posibil mod de instaurare a fiinţei: „poate că 

poezia mea este numai timpul în care/ am scris fără să văd./ am scris despre mine că lumea sînt eu.// 

iar eu nu sînt.‖ Credinţa similireligioasă în existenţa unei comuniuni perfecte, în care universul 

apare ca o imensă galerie de oglinzi în care fiecare lucru le refectă şi le semnifică pe toate celelalte 

creează legătura de sinonimie între eu şi operă şi actul de a scrie. Simpatia şi asemănarea universală 

transformă limbajul, în particular scrisul într-un un travaliu de interpretare continuă, infinită, de 

definire, de numire treptată a lui UNU, dorinţă clamată a poetei.  

De altfel, imaginarul de acum al poetei se organizează în jurul ideii de exotism, în jurul 

stranietăţii ca purtătoare de sacriu şi implicit de adevăr. „Ochii asiatici‖, străinul/ străina sunt cârjele 

simbolice care sprijină conturarea unei viziuni răsturnate despre lume.  
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Un alt simbol puternic al operei angelamarinesciene este mantaua, obiectul care 

concentrează silueta umană, care dă aparenţa de putere. Cu atât mai mult mantaua de fier 

supraexpune sacrul în lumina reflexiilor categorice. Mantaua este umbra, este eul vizibil, este 

secretul revelat (după cum umbra este ascundere). În proximitatea esenţei, a revelaţiei, secretul 

poate fi non-existenţa însăşi: „textul roşu mistic emană roze toxice. fără umbra sinucigaşă/nu am 

expresie. golită de fier nu mă hrăneşte decît/întunericul luminat de sînge‖. 

Pe lângă dubletul manta de fier – umbră, o altă linie simbolică este dualitatea oglindă 

(neagră) – zid. Confruntarea cu propriile limite (zidul) şi cu moartea deschide dialogul eului cu 

textul, înţeles ca zid/ oglindă care nu reproduce fidel ceea ce oglindeşte, ci transfigurează. Textul 

este limita protectoare a secretului fiinţei care asigură în acelaşi timp şi starea de intimitate, de 

protecţie. 

Poetica Angelei Marinescu este deschizătoare de lumi. Receptată de obicei prin categorii de 

gen, poezia aceasta (inclusiv drumul care începe cu Parcul) este departe de a-şi fi epuizat producţia 

de forme şi sens. Poeta însăşi este într-o continuă redefinire, reinventare, renaştere pe meridiane 

diferite stilistice şi discursive, iar Parcul este provocarea cea mai intensă care a propulsat-o în starea 

de sursă de lumi poetice.  

 

BIBLIOGRAPHY 

 

Marinescu, Angela, Parcul, Pontica, Constanţa, 1991 

Nietzsche, Friedrich, Opere complete, vol. I-IV, traducere de Simion Dănilă, Editura Hestia, 1998- 

2005 

Ortega y Gasset, José, Dezumanizarea artei şi alte eseuri de estetică, Editura Humanitas, 

Bucureşti, 2000, traducere din limba spaniolă, prefaţă şi note de Sorin Mărculescu, ediţie îngrijită 

de M. Ciurdariu, colecţia Document.  

Rougemont, Denis de, Iubirea şi Occidentul. Traducere de Ioana Candea-Marinescu, Editura 

Univers, Bucureşti, 1987 

Wittgenstein, Ludwig, Philosophical investigation, Oxford, Blackwell, ediţia nouă în 1998, ed. 

primă în 1953; pentru limba română: Cercetări filozofice, traducere din germană de Mircea Dumitru 

şi Mircea Flonta, în colaborare cu Adrian-Paul Iliescu, notă istorică de Mircea Flonta, studiu 

introductiv de Adrian-Paul Iliescu, ediţia a doua 2013 (ediţia I, 2004), Humanitas, Bucureşti 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

378 

 

THE POETIC UNIVERSE OF ALEXANDRU VONA 
 

Roxana Elena Doncu 

Lecturer, PhD., „Carol Davila” University of  Bucharest 
 

 
Abstract: In Romanian literature, Alexandru Vona is a singular writer both on account of his peculiar style, 

and also as the author of a single novel, The Walled-in Windows, written in 1947 and published almost half a 

century later, in 1993, and of a volume of poetry, for which he received the award of the ŖRevista Fundațiilor 
Regaleŗ in 1947, shortly before he left Romania. As Cioran characterized him, a visionary of the Ŗsilent 

depthsŗ, Vona is a poet of the silence and the waters: for him, the primary world of the waters represents the 

opposite of the city; through its silent and mysterious resilience it mocks the festive, colourful world of the 
urban pseudo-events.The human and the natural are seen as essentially identical hypostases of a primary, 

fluid reality, towards which only silence, Ŗa magic path to mysterious springsŗ, opens like a gate. 
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Alexandru Vona (pseudonimul literar al lui Alberto Henrique Samuel Bejar y Mayor) a fost 

o personalitate singulară a epocii sale – un 'grand maitre de l'indecision', așa cum se autodefinea, 

provenind dintr-o familie de evrei marrani cu rădăcini nobile și o istorie alambicată. După 

expulzarea evreilor sefarzi din Spania în 1492, strămoșii scriitorului au locuit timp de generații în 

Peninsula Balcanică, până ce părinții săi, născuți la Rusciuc, în Bulgaria, au emigrat în România. 

„Ființă fabuloasă, fără vârstă, purtând în fibra ei istoria întregii omenirii‖, așa cum îl descrie Irina 

Mavrodin în volumul de convorbiri intitulat 7 zile cu Alexandru Vona, scriitorul este produsul unei 

inter- și transculturalități care i-a marcat devenirea încă din copilărie: în familia sa se vorbea 

spaniola, el și fratele său comunicau cu guvernanta și cu bunica maternă în germană, iar limba 

română a învățat-o atunci când s-a transferat la o școală românească, aceeași pe care o urmase și 

Eliade, de care mai târziu îl va lega o strânsă prietenie. 

 În literatura română, Vona este singular atât prin stilul său, cât și, mai concret, ca autor al 

unui singur roman, Ferestrele zidite, scris în 1947 și publicat aproape jumătate de veac mai târziu, 

în 1993 și a trei volume de povestiri. Poeziile sale, pentru care a primit premiul „Revistei 

Fundațiilor Regale‖ în 1947, cu puțin înainte de a emigra din țară din cauza comuniștilor au fost 

încredințate lui Mircea Eliade, iar manuscrisul se pare că a fost pierdut. Câteva dintre acestea, 

publicate de „Revista Fundațiilor Regale‖, au apărut într-un volum tradus în limba germană și 

îngrijit de Alexandru Bulucz. 

 Singular prin percepție și sensibilitate, Vona se înscrie în linia unui modernism poetic în 

expresie. Spre deosebire de majoritatea contemporanilor săi de origine evreiască, care au pus bazele 

curentelor avangardiste românești (și internaționale) în literatură și pictură, precum Tristan Tzara, 

Sașa Pană, Ilarie Voronca, Marcel Iancu, Victor Brauner și alții, Vona este complet lipsit de spiritul 

de frondă și de non-conformismul lor critic și auto-ironic. Jocul gratuit, expresie pură a unei 

creativități de neîngrădit ce caracterizează majoritatea creațiilor avangardiste, aflate de multe ori la 

granița dintre genuri (precum „prozopoemele‖ lui Sașa Pană), se transformă la Vona într-o tehnică 

de a controla imprevizibilul, alteritatea (văzută ca amenințătoare), fiind în fapt opusul oricărui 

impuls creator: „Jocul constă din continuarea câtorva întâmplări, puținele care, ca anumite pasiențe 

refăcute mereu și de fapt incapabile să ofere cea mai modestă surpriză, reușesc totuși să limpezească 

negurile, atunci când simt adunându-se în ele , pe ascuns, vârtejurile primejdioase, mai chinuitoare 

încă prin imprevizibilul localizării lor‖ (Ferestrele zidite, p.22)  

 Așa cum îl caracteriza și Emil Cioran, ca un vizionar al „profunzimii tăcute‖, Vona este un 
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contemplativ ale cărui teme predilecte sunt tăcerea și apa: profunzimile ei de sticlă vălurită pot fi 

asemănate cu vitraliile, care dau titlul manuscrisului pierdut. De profesie inginer-constructor, Vona a 

transpus în opera sa literară vocația edificiului: atât lumea romanului său Ferestrele zidite, cât și cea 

a poeziilor sale formează un spațiu închis, asemenea unor catedrale gotice în care scrisul se 

transformă într-un ritual al privirii, oprindu-se nu asupra obiectelor în sine, care își pierd 

contururile, ci asupra unei lumi interiore clădită pe o serie de corespondențe cu cea din afară. 

Realitatea exterioară este fie exilată complet, ca în Ferestrele zidite, unde privirea se învârte la 

nesfârșit în cerc, fie filtrată, ca în Vitralii. Privirea este în esență tăcere, o tăcere care vânează 

lucrurile, și care este vânată la rândul ei: „Vânătoarea s-a oprit lângă apele negre ale nopții,/ Câinii 

adulmecau tăcerea ca pe-un vânat;/ sub mușchiul adânc și străin,/ haita și-o goneau neîncetat/ cu 

cântec și strigăte lungi/ Și caii o călcau, destrămând-o cu pasul lor plin./ Când toți s-au întins peste 

truda lor, ca peste un pat/ tăcerea stătea în frunze în pietre și spini,/ și-i privea prin besna din crâng.‖ 

(„Vânătoare‖). Sufletul nu este o entitate de sine-stătătoare, ci asemenea privirii (sau apei), un 

mediu care filtrează: „Undeva e și sufletul, o știu/ ascuns ca o rană, sau ca un semn urât,/ poate cum 

sunt subteranele ape/ prin întunecatele peșteri mai aproape.‖ („Undeva e și sufletul‖). Cei doi po li 

care atrag sensibilitatea lui Vona sunt orașul (lumea umanizată) și apele (originea lumii, biologicul 

pur din care se naște lumea naturală, sălbatică, apoi cea umanizată). Citadinul blazat care „fumează 

înnecându-se scepticismul/ cu lacrimile-n ochi, ca primele clandestine țigări‖ este fascinat de lumea 

tăcută a apelor: „Vreau să scriu despre ape./ despre docilele ape pe care le cunosc/ apele învățate ce 

străbat orașele închipuite și reci/ defilând egal între pomii plantați pentru ele‖. Pentru Vona, această 

lume primară a apelor e contrariul orașului; prin permanența ei tăcută și misterioasă ridiculizează 

lumea festivă, colorată, a pseudo-evenimentelor citadine: „De ce mă distrez așa teribil?/ când văd 

cele 60 de perechi de miri/ și cartoanele mari și serbările breslelor din oraș/ și solitare, privirile 

domnilor care aveau nevoie de o legitimație/ și acum stau cuminți după geamul prăfuit/ stau și 

așteaptă impasibili să intre în coincidență cu vreuna din muștele verzi/ ce-i ignoră precum noi/ 

relieful din fundul mărilor străbătute grăbit.‖ („Musique Legere‖). Apa informă nu este doar 

simbolul începuturilor, origo mundi, ci un fel de alfa și omega al existenței: într-o altă poezie din 

ciclul „Musique Legere‖, bunica poetului devine „o doamnă fără contur‖, „un fluid‖ care „ia 

formele cele mai extravagante‖, disoluția formei umane sugerând bătrânețea și apropierea morții.  

 Dacă sufletul este asemenea apei, începutul și sfârșitul umanului, dar și esența lui, privirea 

se transformă în instrumentul cunoașterii intelectuale. Sufletul și apa sunt medii pasive: suprafața 

apei funcționează ca o oglindă, astfel că, privită de la depărtare, ea nu este nimic altceva decât 

reflecția cerului. Doar cel care-și strunește privirea și și-o îndreaptă spre adâncuri de aproape, 

reușește să-i pătrundă profunzimea. Privirea, ca mijloc al cunoașterii, împarte lumea poetului în 

contrarii, și tot ea o unifică. De la depărtare crează iluzia realității exterioare, a orașului, de aproape, 

pătrunde în lumea sufletului, doar atât cât să-l perceapă ca pe ceva străin și straniu, o rană sau o 

cicatrice. Această funcție dublă a privirii este ilustrată magistral de poezia „Metamorfoză‖, unde 

privirea transformă omenescul în natural și invers:  

Bătrânele s-au oprit lângă râu, 

era târziu și norii goneau peste ierburi și pomi,  

s-au oprit.  

Ca de teamă le-au căzut peste brâu, broboadele verzi, 

Cerul ardea spre apus 

Vântul trecea printre ele străin și grăbit. 

S-au lăsat peste umbrele lor, ca peste-un păcat, 

părul, văpaie de fum, 

pasul a prins rădăcini 

și a stat. 

Și acum, bietele sălcii se-ntind peste râu, 

și murmură-ncet, 
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Oare cine le-a blestemat? 

sărmanele sălcii ce plâng peste apele mici, 

ca peste un destin. 

și se-ntind nefiresc către malul vecin, 

ca un dor, ca un chin nesfârșit omenesc.‖ (p. 12) 

Omenescul și naturalul sunt identice în esență, ipostaze ale unei realități primare, fluide, spre care 

numai tăcerea, „potecă fermecată spre tainice izvoare‖, se deschide ca o poartă. Comparat adesea cu 

Kafka, datorită stilului său aparent obscur, încifrat, din „Metamorfoza‖ lui Vona răzbate totuși mai 

multă melancolie decât din celebra povestire kafkiană, al cărui absurd, prin acumulare graduală, 

trezește aprehensiunea, teama, ba chiar un sentiment al ororii. Putem bănui că Vona, datorită 

familiarității sale cu limba germană, citise povestirea lui Kafka, apărută în 1915, și se identificase, 

ca evreu, cu eroul său hibrid, al cărui hubris consta în ignorarea (voluntară, in viziunea celorlalți) a 

granițelor dintre uman și animal. În povestirea lui Kafka, un comentariu tragico-ironic asupra unei 

epoci pentru care stereotipiile rasiale deveniseră criterii raționale, științifice, care vedea progresul ca 

pe o eugenie generalizată, instituționalizată, iar amestecul cu rasele impure (precum evreii) 

reprezenta cea mai mare crimă națională, eroul se transformă într-un gândac tocmai pentru că 

internalizează opinia prevalentă a societății, și nu găsește resursele interioare necesare unei 

rezistențe active, eroice; în poezia lui Vona, metamorfoza este reversibilă, și nu este rezultatul unui 

hubris, al unei interdicții, ci ilustrarea unui fapt: granița între uman și natural este artificială, un 

produs discursiv care ascunde realitatea brută, natura comună, inseparabilă, a speciilor cât și 

apartenența lor la marele lanț al ființei. Evident că această concepție este foarte puțin modernă, și n-

are nimic în comun cu darvinismul: marele lanț al ființei nu este un Marș al Progresului, unde 

evoluția are un singur sens, iar omul reprezintă țelul ei suprem. Această metamorfoză reversibilă 

care atestă atât individualitatea cât și originea comună a speciilor e un concept vechi, cu ecouri 

mistice, din cabală și ezoterism: ca în arborele sefirot, toate sferele (speciile) sunt manifestări ale 

divinului aflate în diferite inter-relații. E semnificativ că pentru Vona și absurdul capătă un sens, iar 

acest lucru nu este posibil decât într-o concepție religioasă a existenței, ca la Kierkagaard, unde 

absurdul reprezintă piatra de încercare a credinței. Și la Vona absurdul devine o piatră de încercare, 

un obstacolul necesar devenirii:„E nevoie și de puțin absurd/ pentru copiii care altfel s-ar naște 

bătrâni/ pentru artiștii care vor și ei să trăiască/ pentru după-amiaza în care, singur, cauți un drum‖ 

(33) Gesturile obișnuite sunt absurde, căci în ele legăm „ceva fără importanță de ceva ce nu există‖, 

asemenea cărților poștale pe care punem „minuțios data precisă‖, însă tocmai această relație, a 

nimicului cu inexistentul, e miraculoasă, căci ea e însăși substanța vieților noastre.  

 Pasionat, asemenea lui Mateiu Caragiale, de obscuritatea vremurilor trecute (poate ca 

urmare a lungii și complicatei istorii a familiei sale), Vona este foarte puțin preocupat de nou: în 

poezia sa, dimineața nu e niciodată un vestitor al înnoirii, ci un martor al eternei 

reîntoarceri:„Câteodată diminețile știu/ plantele cum se nasc în pustiu/ pieptul ce cântă și sângele 

viu/ vântul tăvălindu-se gol în grădină/ și-n jurul orașului străveziu/ inelul cerului de lumină‖ 

(„Diminețile‖, p. 18) În „Vitraliu‖, poetul alătură două imagini contradictorii, cea a unei ipotetice 

lumi noi: „Dac-o să fie-odată/ o dimineață clară/ atât de străvezie/ încât pământul nou să pară‖ în 

care ar vrea „să năvălească călare […]/ învăluit de sborul tăcuților ogari/ nepăsător și orb cum e un 

mort/ și-așa de drept ca sabia-n pieptar‖ (36) Această imagine de cavaler al apocalipsei întunecă 

proiecția lumii străvezii, sugerând că dimineața e doar o iluzie, o iluzie ce se repetă, și că cea mai 

bună atitudine în fața tuturor începuturilor este nepăsarea. Vona nu este un poet al elanurilor, ci un 

contemplativ melancolic, fascinat de profunzimile tăcute ale trecutului, prea puțin înclinat spre 

acțiune și aventură: în „Serbare‖, personajele ies în evidență prin felul în care privesc: „Ochii, cum 

ne alunecau pe lucruri de lin, nici fluturii nu respirau mai ușor‖, în vreme ce „un arc sleit țineam în 

mâini/ cu degetele palide de zbor‖. Arcul, simbolul energiei vitale, al celei războinice, dar și al celei 

erotice, este „sleit‖, iar degetele care-l țin sunt „palide‖, epuizate de zbor. Privirea contemplativă 

epuizează energia vitală, iar serbarea devine o sărbătoare nu a simțurilor, ci a privirii 
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intelectualizate, a spiritului sensibil. Același sentiment al unei eternități fluide care sfidează trecerea 

timpului și invariabila degradare a trupului răzbate și din „Stanțe‖, o poezie cu iz simbolist: „Anii 

ardeau lângă ferestrele înalte,/ brațele, părul, ghirlande ce lin veștejesc,/ aurul verii unde se-adună 

surâsul,/ coloanele albe ale zilei ce nu se sfârșesc?// Niciun îndemn, apele dorm lângă maluri,/ cum 

în tăcere cuvintele moi odihnesc,/ sborul și munții, arce ce iarăși coboară,/ brațele, părul, ghirlande 

ce lin veștejesc.‖ (42) 

 Dacă poezia lui Alexandru Vona ar putea fi descrisă printr-o imagine adecvată, ea ar putea fi 

asemănată cu un înger închis într-o catedrală, care păstrează amintirea vremurilor primare, acel 

„trecut adânc / mult mai adânc decât suntem/ și decât visul și pământul ăsta mut și blând‖ 

(„Îngerul‖), și ale cărui aripi se deschid, asemenea unor ferestre cu vitralii, spre o realitate spirituală 

interioară. 
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Abstract:This article focuses on the French novelistřs work ŖCharlotteŗ, a biographical novel/ poem in 

prose which follows step by step the very short life of the Jewish-German expressionist painter, Charlotte 

Salomon. Beyond the tragic destiny of the artist this novel condemns once more the most disastrous derailing 
in human history: the Holocaust. Consequently, this article is meant as a warning against the rising 

nationalist, racist and anti-Semitic voices in our world.  
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―Life? or Theatre? A Song-Play‖ is the title of a collection of 769 gouaches by a graphic artist, 

Charlotte Salomon, one of Germany‘s greatest expressionist painters, unknown during her lifetime. 

In his novel, ―Charlotte‖, the French writer, David Foenkinos retraces the short and heart-breaking 

life of Charlotte Salomon, one of the more than nine million Jews murdered by the Nazis during the 

Second World War. 

The title of the series of autobiographical paintings brings to my mind the famous Shakespearean 

quotation ―All the world‘s a stage/ And all the men and women merely players/ They have their 

exits and entrances‖…The stage which David Foenkinos brings into the foreground is one where 

the greatest tragedy in the history of humankind was enacted: the Holocaust. It is unconceivable that 

many people around the globe have not heard about the Holocaust or don‘t care about the horrific 

crimes, the unbelievable acts of cruelty committed by the National Socialists in the 1930s and 40s. 

Teenagers and young people don‘t read Anne Franck‘s journal any longer and ―Schindler‘s List‖ is 

not a favorite movie either. Time and history seem to have stifled the voices of all those who died in 

the concentration camps, their skeletal naked bodies going up as smoke into the indifferent sky. One 

of these was Charlotte Salomon‘s and her unborn child‘s: ―Naked under the cold light, the bodies 

appear gaunt. Charlotte and her belly stand out. Amid others, she does not move. She seems to 

remove herself from the moment. To be here.‖ (Foenkinos, 2018, p. 208) She is here with twenty 

first century citizens to warn us about the rising anti-Semitism in the world. She is here to caution 

us that any of us can become a Joseph K. in the near future if we forget about the absurd crimes of 

the past. Nothing can ever redeem the atrocities of monsters like Goering, Mengele, Hoss, Brunner 

(who is responsible for Charlotte‘s deportation) or their outrageous leader (whose name I don‘t even 

want to reproduce). Goering‘s great-granddaughter and great-grandson have decided to let 

themselves be sterilized in order not to bring into the world ogres like their infamous ancestor. But 

nothing should let us forgive and forget. Foenkinos tells the reader in the ―Epilogue‖ of his novel 

that Alois Brunner, under whose command Charlotte and her husband and thousands of other 

innocent Jews were deported to Auschwitz, emigrated to Syria and was never extradited. He lived a 

comfortable life until the 1990s without paying for his deeds and not repenting anything. Quite on 

the contrary, when asked, he stated that his victims had to die: ―All of them deserved to die. 

Because they were the Devil‘s agents and human garbage….I have no regrets and would do it 

again.‖ (Foenkinos, 2018, p.1940) It is of paramount importance that we don‘t let the Holocaust 

happen again, that anti-Semitism gains ground and that some of our fellow citizens become 

innocent victims of maniac dictators.  

While ―Anne Franck‘s Diary‖ represents a deeply moving story of a teenager‘s awakening 

consciousness when in hiding from the Nazi raids, Charlotte‘s ―Life? or Theater?‖, feverishly 
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created in a span of two years between 1940 and 1942 as a way to escape madness (as Charlotte 

confessed), illustrates the tragic life and legacy of the artist in powerful images and words. The 

author even gave instructions as to the music which should accompany the contemplation of the 

gouaches. The whole is divided into three main parts. The first one depicts the period between 1913 

to 1937, thus starting before Charlotte‘s birth and going on with her childhood and early youth. The 

year 1913 was marked by her aunt Charlotte‘s suicide, one in a long series of suicides in the family 

and followed by Charlotte‘s mother‘s in 1926, when the artist was just eight years old, and by her 

grandmother‘s in 1940. The predominant colour of these paintings is blue. The second and most 

impressive part tells the story of Charlotte‘s great love for Alfred Wolfsohn and the leading colour 

is red. The ―Epilogue‖, mainly painted in yellow, re-enacts the last years of her short life, 1939-

1942, while she was an exile in Villefranche-sur-Mer, in the South of France. In only two years she 

created a ‗Gesamtkunstwerk‘ or a ‗total work of art‘ comprising drawings, transparencies, captions 

thus combining poetry, visual arts and a ‗soundtrack‘ which included Schubert Lieder, music by 

Mahler, Mozart and Bach but also Nazi marching songs. Just before she was deported, she entrusted 

her life‘s work to doctor Moridis to hand over to Ottilie Moore, in whose villa, l‘Ermitage, she had 

found refuge, and told him: ―Keep this safe. It is my whole life‖. Happily, ―Life? or Theater?‖ 

survived the war, unlike its creator. In a letter, after finishing her artistic statement, Lotte wrote: ―I 

was all the characters in my play./ I learned to walk all the paths./And in that way I became 

myself.‖ (Foenkinos, 2018, p.179) Charlotte‘s father, who had escaped together with his wife the 

Nazi mass murders, first exhibited his daughter‘s collection of gouaches  in 1961. It is only then 

that she became known to the world. Since then several other exhibitions, and a number of films, 

plays, operas, and ballets, based on her complete autobiographical work, have recreated the artist‘s 

life. Although she is celebrated around the world, not enough people know about her tragedy and 

about the nightmare of the Holocaust, about the violent and unjust death of millions of Jews and 

gipsies. 

From among those who were fascinated by Charlotte Salomon‘s life and work, the French writer 

David Foenkinos and his novel ―Charlotte‖ stand out. The whole adventure started with the 

novelist‘s research about the art historian, Aby Warburg, the owner of an unprecedented collection 

of books. Foenkinos‘ obsession with this strange personality and his ‗mythic library‘ brought him to 

Germany, on a literary journey. In Berlin he was invited to a Charlotte Salomon exhibition. This 

moment was one of illumination, of ―complete overwhelming‖ (Foenkinos, 2018, p.67): he 

suddenly knew what he was looking for. Ironically enough, while reading about the painter, he 

discovered the link between Aby Warburg and Charlotte Salomon: as a student at the Berlin Art 

Academy she acquired and greatly appreciated books by the now famous art historian. After 

Warburg‘s death in 1929, his disciples, mainly Ernst Cassirer, rescued his precious books from the 

Nazi hate for culture by ‗exiling‘ them to London (where they still are).  Charlotte created her life‘s 

work in exile. It was concealed and saved from destruction by Nazi invaders by her French admirer, 

doctor Moridis. After the war, Moridis handed Charlotte‘s paintings to Ottilie Moore and she gave 

them to her father. Albert Salomon first exhibited the shocking series of gouaches in Amsterdam. 

Books and paintings, like Jews, could only survive the Nazi persecution in exile. The connection 

between Warburg and Charlotte is obvious. 

The author confessed that he had been greatly impressed by the artist‘s genius and innovative spirit. 

It was a love at first sight for a huge artistic achievement. In the novel itself Foenkinos states that he 

has been taking notes long before the novel was born. He even started writing it several times but 

gave up as he repeatedly felt that it was impossible to go on. These are his own words: ―Cétait une 

obsession physique, une oppression.‖ The author even mentioned or quoted Charlotte in several of 

his novels. Charlotte‘s life and work had gradually become a fascination. Work on this novel lasted 

for ten years and, when he finished it, the novelist could not write for a whole year. He had given 

his best and found himself drained of energy and artistic fervor. His passion for Charlotte‘s work 

and spirit determined him to literally trace back her life by visiting the places where she lived, 
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studied, loved, where she hid, and where she created the fabulous story of her life. In Berlin he 

walked on Ludwigstrasse and stopped at number 15, where Lotte had spent her childhood and 

adolescence, he visited the Art Academy, travelled back to Nice and Villefranche-sur-Mer 

completing his artistic pilgrimage. By doing this, he recreated step by step the calamity of 

Charlotte‘s life in the dismal times before and during the Second World War. Thus, Foenkinos 

needed to assemble information and strength to be able to write his book. When asked if his novel 

was fiction or reality, the author underlined the fact that everything he wrote was genuine. 

―Charlotte‖ strikes the readers the very moment they open the book. The first reaction is that they 

go back to the title page to find out if it really is a novel. The form is at first glance a dramatic 

poem. Thus, every single sentence is written in a separate line. Moreover, the sentences are short 

and simple without any stylistic or metaphorical adornment, while the verbs are in the present tense 

simple. The effect of this scantiness of style on the readers is that they watch a succession of images 

while reading the screenplay. Foenkinos explained that he chose this structure as he was 

overwhelmed by the tragedy of the artist‘s life and needed the intermission to be able to breathe and 

go on writing. This is how the novel begins: ―Charlotte learned to read her name on a gravestone./ 

So she wasn‘t the first Charlotte./ Before her, there had been her aunt, her mother‘s sister.‖ 

(Foenkinos, 2018, p.11) The novelist-narrator, that is David Foenkinos himself, succeeds in creating 

a narrative text in which he encapsulates Charlotte Salomon‘s life but also her artistic work. While 

being an unusual biography, homage, novel or story, ―Charlotte‖ is undoubtedly a powerful 

document about the Nazi massacres, about the greatest tragedy humankind endured, only because 

nothing was done while this ugly dream could have been throttled. The first signs of the growing 

hatred of the National Socialists for ‗inferior races‘ surfaced in the early 1930s. Gradually, the 

monster acquired huge dimensions until: ―In January 1933, the hatred comes to power.‖ (Foenkinos, 

2018, p.51)  Paula, Charlotte‘s stepmother and a celebrated singer, was no longer allowed to sing on 

the stage, Charlotte‘s father, an eminent doctor and researcher was no longer reimbursed for his 

work, attacks on Jews became more frequent, books were burnt. Life for Jewish people was 

increasingly becoming unbearable. Many started thinking of leaving Germany, and the Salomon 

family was advised to take refuge abroad. Albert, Charlotte‘s father didn‘t want to leave his 

homeland and dismissed this alternative. Charlotte, who had lost her mother in 1926, turned into a 

taciturn adolescent. She looked more and more into herself while spending her time reading Goethe, 

Hesse, Rilke and Nietzsche or completing her solid knowledge of music. During the coming years 

―the noose is tightening‖.   (Foenkinos, 2018, p.53) Then, in November 1938 ‗Kristallnacht‘ 

happened. Jewish houses and businesses were pillaged, dozens of Jews were murdered for no 

reason at all. Charlotte had already lost her hope that this immense hatred would pass, and was 

terrified. She had understood that her country was led ―by a pack of bloodthirsty hounds‖. 

(Foenkinos, 2018, p.54) Soon enough, one year before the ‗baccalaureat‘ exam, a law forbade 

Jewish children to attend classes and Charlotte and Paula were forced to live like hermits in their 

Berlin apartment. During this period she discovered her passion for painting. The young woman 

was fascinated by Van Gogh and Chagall, and soon learned about the expressionists: Munch, 

Kokoschka, Beckmann.  Her talent worked miracles and Charlotte was admitted at the Art 

Academy in Berlin. Even though her origins condemned her to isolation, her gift could not be 

ignored or denied. She won the prize which was given once a year to the best student but she had to 

suffer yet another humiliation. A Jew couldn‘t have been awarded the prize, so that it went to her 

blonde Aryan friend, Barbara. In a speech in Munchen, the Fuhrer had firmly pointed out that art 

should not dependent on time, era, style but only on people. And people should be Aryans. Modern 

art was condemned and labeled as disgusting: ―The eye must be educated, an army of taste molded./ 

And above all: those guilty of decadence must be named and shamed.‖ ( Foenkinos, 2018, p. 62)  

Charlotte‘s falling in love represented a turning point in her life. Alfred Wolfsohn, an eminent 

musician, obsessed with the myth of Orpheus was, like Charlotte herself, a troubled soul. At only 

eighteen he fought on the front and lived the horror of the war, a trauma which would follow him all 
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through his life. Charlotte‘s love for Alfred Wolfsohn was violent and cosuming. This huge 

experience would later on become an important part of ―Leben? oder Theater?‖, and Alfred‘s 

portrait a leitmotif. In 1961 Paula Salomon sent Alfred Charlotte‘s exhibition catalog and the 

musician, who had fled to London in 1940 and had not left the city since, finally understood the 

immensity of Charlotte‘s feelings: ―Charlotte seems obsessed by him, by their affair./Alfred feels a 

shiver all over his body./As if something had grabbed him by the back of the neck.‖(Foenkinos,  

2018, p. 216). Charlotte‘s and Alfred‘s love story was abruptly interrupted and strangled when 

Charlotte was sent by her father to the South of France to join her grandparents who had already 

found shelter in Villefranche-sur-Mer,  in Ottile Moore‘s house. Jews could leave Nazi Germany 

only if they had not yet reached the age of twenty-two, and Charlotte was not yet twenty-two. For a 

while she tried to resist. She preferred to die in her native Berlin, with her family and lover. Broken-

hearted, she gave in and left everything behind. On the station platform Alfred whispered in her ear 

a sentence which was to accompany her ever after and which would become an obsession: ―May 

you never forget that I believe in you.‖(Foenkinos, 2018, p. 125) Charlotte Salomon did not see her 

family and Alfred again. The Nazis had cut all the strings which connected her to a normal, logical 

world. 

Before her fleeing to France, Charlotte witnessed her father‘s deportation. At that initial stage, the 

Nazis‘ arrests were aimed at intellectuals. Professors, doctors, artists were simply taken away from 

their homes and most of them never came back. Without any explanation Albert Salomon, the 

doctor who had made medical breakthroughs, had operated on soldiers at the front during WWI, 

and  had been a war hero, was thrown into Sachsenhausen, where ―he doesn‘t know where he is, 

who he is./ As when you wake from a nightmare. (Foenkinos, 2018, p.117) Paula Salomon, still a 

famous opera singer, achieved the impossible: her husband‘s release from the concentration camp. 

After four months in Sachsenhausen, Albert was a completely different man, broken, defeated, lost. 

This brilliant surgeon and innovator in the medical field had escaped the Nazi hell but had to 

continue living with the memory of the atrocities he had witnessed. Just before the outbreak of the 

war, Paula and Albert succeeded in fleeing to Holland, leaving their former life behind. In 

Amsterdam they arrived empty-handed and terrified of being arrested, imprisoned, killed. Friends 

from Berlin helped them eschew deportation and survive the war.  

In Villefranche-sur-Mer Lotte had to face living with the fear of being denounced but also with the 

ordeal of living with her grandparents. When she reached the age of twenty-two, she witnessed the 

revelation of the dark secret of the family. In a fit of rage her grandfather told her the tragic story of 

a long line of suicides in Charlotte‘s mother‘s family. Charlotte was awestruck to find out that her 

mother, Franziska, had committed suicide when she was nine years old. The aunt, whose name 

Charlotte was bearing, had thrown herself from a bridge, while her own mother committed suicide 

by throwing herself from the window of their flat in Ludwigstrasse. Her great-grandmother, her 

great-uncle, her grandmother‘s nephew, all had taken their lives. Her grandmother‘s mental disorder 

pushed her to yet another suicide, while Charlotte had to face her grandfather‘s sexual assaults, 

which she mentioned in a letter discovered after her death. The artist‘s life had become unbearable 

and she was devastated by the question whether to take her own life or to achieve something out of 

the ordinary, and leave a trace. Her unborn amazingly impressive work ―is already breathing inside 

her.‖ (Foenkinos, 2018, p. 161) 

Before letting out all that fear and sorrow in ―Leben? oder Theater?‖, Lotte had to undergo yet 

another descent into hell. Together with her grandfather and many other German refugees, who 

were considered the enemy nation, she was taken to the Gurs camp, in the Pyrenees, at the Spanish 

border. The following months were marked by utter despair and ugliness. The lunar landscape 

devoid of any colour, the dreadful living conditions, the rats sharing food and mattresses with the 

inmates, the nightly rapes by the guards were too much to bear for any human being. When her 

grandfather fell seriously ill, Charlotte begged for mercy, and miraculously, they were released but 

had to make their own way back to Villefranche-sur-Mer. Just like her father, when returning from 
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Sachsenhausen, Charlotte Salomon was the very picture of an irreversibly ruined life. The two 

guardian angels, Ottilie Moore and doctor Moridis saved her from going mad or committing 

suicide. When Moridis warmly encouraged her to paint and in this way spill out the images and 

horrors of the past, Lotte remembered Alfred‘s last words when she had left him on the station 

platform in Berlin. That was the moment when she realized that she had to bring the dead back to 

life by painting them in her life‘s work. She had finally understood that for her, art was the only 

possible way to go on living. This was how for the next two years Charlotte Salomon eagerly 

painted her tragic life in ―Leben? oder Theater?‖, ―A union of arts necessary for healing a wrecked 

life./ The choice that must be made in order to reconstruct the past.‖(Foenkinos, 2018, p. 170) 

While still working on her paintings, the artist together with other Jews, who were standing in line 

to declare their nationality, were forced to board the buses which were waiting to take them to 

unknown destinations. By a stroke of luck, she was able to walk away and, in a frenzy, she finished 

her work.  

On November 11, 1942 the whole of France was occupied by the fascists. The hunt for Jews around 

Nice was led by Alois Brunner, a despicable character, a monster in appearance and a notorious 

criminal in behavior. In Greece he had ordered the deportation of fifty thousand Jews.  On 21
st
 

September 1943, a woman from Villefranche-sur-Mer denounced the twenty-six year old Charlotte, 

who had married Alexander Nagler, an Austrian refugee, and was six months pregnant. They were 

taken to Drancy first and then to Auschwitz, where they were greeted by barking dogs and the 

cynical slogan which should eternally ring in people‘s ears: ‗Arbeit macht frei‘. Charlotte Salomon, 

a Jew and the creator of a work of genius was gassed that very day. Her husband died less than 

three months later of exhaustion. Work made him and millions of other Jews free to die.  

David Foenkinos‘ biographical novel or dramatic poem does not only bring Charlotte Salomon‘s 

surprising and innovative work into the limelight again. It tells the extremely sad story of her short 

life and, most importantly, it cautions the readers that forgetting the atrocities of the past, the mass 

murders and incredible cruelty of the Nazi regime would mean agreeing with, and consenting to the 

most shameful experience of humankind. Let‘s not forget that ―the true measure of life is memory‖. 

(Walter Benjamin, quoted by Foenkinos, 2018, p. 164) 
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Abstract:Our study refers to the north of the Lower Danube in the first millennium of the Christian era. It is 

based mainly on the literary sources of that era. This is the end of the ancient and early Middle Ages. 
The first idea referred to the attitude of the emperors in the Roman Empire to the new religion at the end of 

the ancient age.We can also say that through the 5th century, Christianity has become generalized in this 

area. I presented the situation of North-Danubian Christians during the various persecutions. The last of the 
persecutions to the north of the Danube was in the 8th of the 4th century during the Goths, and since then 

probably the most famous martyr was St. Sava. 

I presented the problems of Christians in the south of the Danube near the river. There is written evidence 
about martyrs, and the most important is Acta Sanctorum. 

The same can be said of the Sinaxar of the Church of Constantinople, as well as of various authors. Among 

these writers of various writings can be listed also the natives near the Danube. 

Thus Bishop Teotim also asserted that he had written, then Wulfila the one who translated the Bible. His 
Auxentius official in Durostorum wrote the Writer about Wulfila's faith, life and death. 

Many of them were sanctified. 

Archaeological discoveries have brought a lot of evidence to the spirits of our affections. 
Even though in the 5th century Christianity grew generalized, not all the population had gone to the new 

religion. 

In a larger space, our study presented the martyrs of this period. In addition to the beginnings of the Middle 

Ages, the territory we describe has gone through severe attempts due to migratory populations, For this 
reason, the new religion also experienced moments of rebounding to full victory and the formation of 

Christian medieval states. 

 
Keywords: Lower Danube, Missionaries, Christianity, End of Antiquity, Beginning of the Middle Ages 

 

 

Noua religie a avut şi un statut diferit în Imperiu în diverse perioade. Unii împăraţi i-au 

persecutat pe adepţii ei, alţii (precum Gallienus etc.) au fost foarte toleranţi
1
. În 325, pe vremea lui 

Constantin cel Mare
2
 a fost convocat celebrul Sinod de la Niceea . 

Aici apare un „Teofil al Goţiei‖, predecesor al lui Wulfila, după spusele lui Scorate 

Scolasticul  (Istoria bisericesscă ,II,41), precum şi un episcop scitian pomenit de Eusebiu din 

Cezareea (Viaţa fericitului împărat Constantin ,II,7). 

Toate acestea ne îndreptăţesc să afirmăm că până în secolul al-IV-lea creştinismul era deja 

foarte cunoscut şi la nordul Dunării, iar la începutul secolului al-V-lea, după aşezarea hunilor în 

Pannonia timp de un secol nu va mai veni aici vreo populaţie migratoare
3
. 

Răstimpul acesta de linişte (doar) în stânga fluviului ne sugerează că în secolele al V-lea şi 

al VI-lea era desăvârşită opera de creştinare a daco-romanilor
4
, iar în Dacia postaureliană o mulţime 

de factori au concurat în acest sens. Astfel, relaţiile permanente cu Imperiul şi influenţele acestuia 

                                                             
1 În 260 Gallienus a restituit chiar propietățiile confiscate de Valerianus etc 
2 Barnea, O.Iliescu, Constantin cel Mare, București ,1982 
3 D. Gh Teodor ,Creștinismul le est de Carpați de la origini până la secolul al XIV lea , Iași , 1991 ,p.59 
4 Ibidem, vezi și E.Popescu ,Christianitas Daco-romanae, București,1994,p.164 și urm. 
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din urmă, contactul misionarilor şi al refugiaţilor creştini cu populaţia autohtonă, condiţiile 

deosebite din fosta provincie au avut un rol important. 

Misionari şi martiri creştini  

Am avut până acum în vedee posibilitatea apariţiei şi răspăndirii creştinismului în aceste 

teritorii. Ne-am bazat foarte mult pe asemănările cu ideologia  precreştină din Europa civilizată a 

secolelor timpurii  şi din Orientul Apropiat. 

Izvoarele literare şi descoperirile arheologice atestă existenţa unui număr impresionant de 

misionari şi martiri creştini în ţinuturile dunărene, conform aprecierilor lui Mircea Păcurariu, numai 

la Tomis vom găsi peste 60 deintre aceştia
5
. 

Am putea să împărţim oarecum perioada aceasta în trei mari părţi: - în primul rând  epoca de 

început până la Edictul de la Mediolanum; 

- Între 320-324 perioada în care creştini au fost persecutaţi de Licinus 

- Deceniul al optulea din secolul al IV-lea, când a avut loc persecuţia lui Athanaric 

Bibliografa referitoare la acest subiect fiind deossebit de vastă, ne vom mărgini la a prezenta 

câteva exemple şi probleme mai importante. Astfel, probabil chiar din vremea lui Diocleţian, îl 

mai găsim pe episcopul Irineu din Sirmium
6
, care este dus  în Pannonia şi martirizat din ordinul 

guvernatorului Probus (Acta Sanctorum ,mart,III,553). Tot „la Sirminum se sărbătoreşte ziua 

monarhlui Sinerius şi a 42 de martiri„. Sunt pomenitţi, apoi Maximus, Dada şi Quintilianus 

(Acta Sanctorum,ap.III,128), posibil Dada de origine greacă iar Maximus şi Quintilianus 

romani.  

În Imperiu creştinismul de început a fost un fenomen urban şi de coastă
7
, mai ales în zonele 

Asiei Mici, Greciei şi Romei antice. La Dunărea de Jos aceşti trei creştini „au fost rificaţi din 

ordinul Cndulului Tarquinius şi duşi la Durostorum pentru că nu jerfiseră zeilor‖ (Acta 

Sanctorum,ap.,II,8, 968). O situaţie asemănătoare vom constata şi în cazul civilizaţiei rurale din 

aceste zone. 

O inscripţie de la Axiopolis
8
 pomeneşte numele martirolor Chril, Chindeas şi Tasos, ultimul 

fiind considerat dac la origine
9
 şi este pomenit şi de Acta Sanctorum(oct., II,411):ŗîn 

Axiopolis se sărbătoreşte Sfântul Dasiusŗ. Inscripţiile de la Noviodnum au confirmat şi ele 

listele martirilor. 

Împăraţii romani s-au dovedit a fi din ce în ce mai slabi în lupta contra creşinsmului, astfel 

ca la 30 aprilie 311, Galerius a dat primul edict de toleranţă, urmat apoi de măsurile  luat de 

Constantin şi Liciuns şi încălacatde acesta din urmă între 320-324. Persecuţia s-a exercitat şi în jurul 

teriotoriilor locuite astăzi de români.  

Astfel, la Singidunum, poate chiar înainte de 313 au fost martirizaţi, sub Licinus, diaconul 

Emil şi temnicerul său, convertit Stratonic
10

, iar listele ar putea continua. 

Din acestă perioadă „în cetatea Tomis se sărbătoreşte ziua a trei fraţi tineri: Argeaus, 

Marciosus şi Marcellinus (Acta Sanctorum, ian., I,82) , ziua lui Titus Episcopus sau mai 

bine zis Theogene , fiul lui Episcopusŗ (Acta Sanctorum, ian., I,124). 

Comunităţile creştine au devenit din ce în ce mai numeroase şi mai puternice astfel „fraţii 

credincioşi Euthyches, Eustatius, Zoticus l-au îngropat pe Philus Episcopus noaptea lângă zidurile 

cetăţii în propietatea lui Adamantius într-o grotă subteranăŗ (Acta Sanctorum, ian., I,135). Zoticus 

este un nume des întâlnit la greci, dar s-ar putea să fie aceeaşi persoană
11

 pomenită şi în Sinaxarul 

Bisericii din Constantinopol (sept., 13., p,.40,7-24): „ prăznuirea sfinţilor martiri Macrobius, 

                                                             
5 M.Păcurariu, Istoria bisericii ortodoxe , vol.I,București, 1992,  p. 87 
6 I.Rămureanu ,Sfântul Irineu , episcop de Sirmium , în Studii teologice, an XXVII,1975,p. 204-212 
7 M.Simion, Primii creștini, București, 1993, p.109 
8 I.Barnea, O inscripție creștină de la Axiopolis, în Studii teologice,VI,1954, 3-4 ,p.219-228 
9 N.Iorga, Istoria românilor. Oamenii pământului,  (până la anul 1000), București, 1992 ,p.90 
10 M.Păcurariu, op.cit,p.86 
11 Am cosiderat că nu există dovezi în acest sens; spre exemplu , în Calendarul Ortodox actual este trecut de două ori 

numele lui Zoticus 
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Gordianus Illie, Zoticus, Lucian şi Valerianus‖ în timpul lui Licinus. Pentru ziua de 4 iunie un 

Zoticus este pomenit alături de Attalos şi Kamasis în Martinologul Ieronimian  şi tot pentru aceaşi 

zi este pomenit Filippos în Martinologul Siriac
12

. Mormântul lui Zoticus, Attalos, Kamasis şi 

Filippos a fost pus peste mormântul altor doi martiri mai vechi, iar la sfârşitul secolului al IV lea 

sau începutul secolului al V lea s-a ridicat aici un martyrium descoperit în zilele noastre la 

Niculiţel
13

. Dacă cei patru au fost martirizaţi în timpul lui Licnius ceilalţi doi, nceunoscuţi, au murit 

mai devreme. Mircea Păcurariu
14

 considera că mormântul mai vechi datează din vremea lui Decius 

însă măsurile luate de acesta din urmă împotriva creştinilor este cunoscut că nu au afectat zona 

Dunării de Jos. Problema martirilor de la Niculiţel a fost discutată
15

 şi noi înclinăm să credem că cei 

doi, mai vechi au murit pe vremea lui Diocleţian. 

Legăturile dintre romanitatea de la sud şi nord de Dunăre n-au încetat şi acelaşi împărat a 

fost nevoit acum să dea edict în acest sens, edict ce prevedea pedeapsa capitală pentru cei cei îi 

ajutau pe goţi.  

Dovadă a consecinţelor acestei măsuri sunt afrimaţiile lui Ammianus Marcellinus (Istoria 

romană, XXVI ,5,8) :ŗ Împiedicarea comerţului îi strâmtora pe barari cu amarnica lipsă de cele 

trebuitoareŗ. Înglodând elementele etnice diferite fără puternica inflenţa a romanităţii. 

Aşezările şi necropolele aparţinând acetsei culturi conţin ceramică lucrată cu mâna, de 

factură dacică, dar şi ceramică daco-romană de mai bună calitate, apoi amfore şi căni ce au ajuns să 

fie imitate
16

, brăzdadare de plug de tip roman, unele case din piatră, chiar cu coloanele şi acoperite 

cu ţiglă
17

; toate puse în legătură cu influența Imperiului. Pe de altă parte influența exercitată în 

domeniul spiritual sunt bogate. Este cunoscută povestea lui Epiclet și a lui Astion ,al cărui 

martyrium s-a descoperit la Halmyris
18

. Originari din Asia Mică și persecutați acolo pentru credința 

lor, cei doi, ca și atâția alți creștini, au fugit spre zonele dunărene. Ajunși la Halmyris , ei sunt 

martirizați, dar lasă în urma lor o mulțime de dișcipoli. Sunt creștinați și părinții lui Astion, veniți și 

ei din Asia Mică. Din povestea lor cunoaștem numele primului preot creștin pe aceste meleaguri 

(Epiclet), precum și faptul  că în jurul anului 300 avem aici o eparhie în frunte cu episcopul tomitan 

Evangheliucus
19

. Mormântul celor doi va deveni mai târziu loc de pelerinaj pentru credincioși
20

. 

Așa cum am văzut ,Zoticus e pomenit în Sinaxatul Bisericii din Constantinopol (sept.,13,7-

24) alături de alți creștini: Macrobius, Gordianus, Ilie, Lucian și Valerianus. Ipoteza  fugarilor 

exilați din Imperiu se va confirma încă o dată când aflăm că dintre aceștia ‖Macrobius era din 

Capdochia iar Gordianus era din provincia Paflagonia. Au fost exilați în Scythia. Acolo au fost 

martirizațiŗ, după cum notează documentul  sus amitit. Avem toate motivele să credem că mai 

existau și alți fugari sai exilați ajunși pe aceste teritorii, creștini ce au răspândit cunvântul 

Evangheliei
21

. 

Cele dintâi mărturii scrise despre lăcașurile de cult de la nordul Dunării se rferă la audianii 

aurghiuniți aici din Imperiu. Despre ei, Epihanios (Îpotriva celor 80 de ereyii, 70,1,1) nota că 

                                                             
12 M.Păcurariu, op.cit.,vol.I, p.133 
13 I.Barnea, Un martyrium descoperit la Niculițel , jud.Tulcea, în SCIV,XXIV,1973,1-2,p.218-228; I.Rămureanu 

,Martirii creștini de la Niculițel decoperiți în anul 1971, în Biserica Ortodoxă Română , an XCI,1973, nr.3-5,p.467-

471;V.H.Baumann ,Cercetări recente la bazilica paleocreștină din satul Niculițel(jud.Tulcea), în Peuce ,10,1991,p.121-

125 
14 M.Păcurariu,op. Cit. ,vol.I,p.83; este vehiculată ideea conform căreia ar fi vorba de perioada în care a domnit Decius 

acest lucru nu poate fi real pentru că atunci n-au fost martirizați creștini la Dunărea de Jos 
15 Amintim în acest sens I.Barnea, în Artă creștină în România ,vol.I, secolele III-IV,București,1981,p.40-42; E.Popescu 

Christianitas...,p.100-106,109-110 
16 Gh. Bichir ,Dacii liberi în nordul Daciei , în Spațiul nord-estic în mileniul întunecat,Iași,1997,p.39 
17 I.Ioniță ,Din istoria dacilor liberi , Iași,1982,p.99 și urm. 
18 Ibidem, p.107 și urm. 
19 N.Vornicescu , Scrieri străvechi la Dunărea de Jos. Despre ŗPătimirea Sfinților Epiclet și Astionŗ scrisă în Cetatea 

Halmyris la cumpăna secolelor III-IV, în Academica ,București, 1999,9,p.14-15; nr.6,p.14-15 
20 Ibidem  
21 Ibidem, vezi și M.Păcurariu, op.cit., vol.I, p.88  
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ŗlocuiesc în mănăstiri și trăiesc retrași de aocietatea celorlalți oameni acând așezările lor prin 

suburbii, sau chiar prin alte locuri unde obișnuiesc să-și facă sălașurile lor cele îngrădite. 

Întemeietorul acestei secte a fost Audios,care a trăit pe vremea lui Arius cam pe atunci când se 

adunase împotriva lui Arius (325) și nodul care l-a condamnat fiind în patrai lui Audios om vestit 

(în Mesopotamia)ŗ 

Tot despre Audios , Epiphanios (14,5) nota:ŗ Și când se află acum o bucată de vreme în 

Scythia și pătrunsese adânc aolo, în interiorul țarii goților i-a instruit pe mulți dintre goți în 

lucrurile credinței. Tot el a ăntemeiat în această țară a goților și mănăstiri în sânul cărora a 

înflorit regula călugărească. Fără îndoială ,felul de viață al comunităților audiane este cu totu 

vrednic de laudă și orice faptă care se petrece în mănăstiri audianilor este frumoasăŗ. 

Într-o scriere îndreptată împotriva ereziilor, audianii au fost lădați de chiar autorul acesteia, 

deci ei se bucurau de un real prestigiu, atât în Mesopotamia cât și în ŗțara goțilorŗ, unde au 

întemeiat  ‖mănăstiri ŗ unde au fost misionari așdar la întoarecerea  în țara lor trebuie să fi lăsat în 

urmă mulți adepți convertiți la creștinism. 

Un aport important la răspândirea noii religii în ținuturile norad-dunărene a fost adus și de 

captivi luați din Imperiu. Cel mai semnificativ episod în acest sens îl gărim în opera lui 

Philostrogios (Istoria bisericească,II,5). Conform spuselor sale goții ‖au luat mulți prizioneri, printre 

alții și clerici  și s-au întors acsă cu multă pradă. Acești prizioneri și oameni trăind împreună cu 

barbarii au convertit pe mulți dintre ei la adevărata credință  și i-au convins sa îmbrațișeze religia 

creștină  în locul credinți păgâne‖.  Dintre acești prizioneri făceau parte și strămoșii lui Wulfila, 

‖capadochieni de neam, născuți în apropierea orașului Parnassos, într-un sat numit Sadaglthina‖. 

Persecuția pornită de Athanaric l-a silit și pe Wulfila să fugă în sudul Dunării, dar contactele 

cu ‖țara goților‖ au continuat. El a rămas un intermediar între goți și împăratul Valens (Theophanes 

Confessor, Cronographia). De altfel și la început el fusese intepret între goți și Imperiu. A fost un 

erudit care a cunoscut mai multe limbi, a predicat în aceste limbi și a scris pentru credincioșii daco-

romani și goți  (Auxentius, Scrisoare despre credință..). Traducerea Bibliei a făcut ca, despr el, 

autorii de epocă să scrie cu admirație, consemnând aceste eveniment (Auxentius Scrisoare despre 

credință..; Philostrogios, Istoria bisericească, II, 5; Iordanes, 260; Socrate Scolasticul, Istoria 

bisericească, IV, 331).  

Traducerea Bibliei devine posibilă numai în contextul contactelor cu lumea civilizată, în a 

cărei cultură și spiritualitate s-a integrat încă depe vremea cînd era talmaci al soliilor goților. 

Tot la vremea lui Athanaris se referă și cele șase pagini ale scrierii Pătimirea Sfântlui 

Nichita (Anacleta Bolandiana ,XXXI), de unde aflăm că și acesta din urmă a fost asemneni lui 

Wulfila ‖ a fost inițiat de episcopul Teofil, care a luat parte la sinoadele de la Niceea și 

Constantinopol‖ . Sfîntul Nichita a fost un authton din stânga Dunării, de vreme ce despre el, în 

Sinaxarul Bisericii din Constantinopol (sept,15,24-30), se notează că a fost ‖născut și crescut în țara 

barbarilor numiți goți, dincolo de Istru‖ afirmație ce nu mai are nevoie de niciun comentariu. 
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Abstract:Various critics have analyzed the complexity of Bond Girl portrayals in the long history of the 

James Bond franchise. Some of them noted that the Bond Girls represented a modernized sexuality, and that 
they reflected freedom, independence and a new kind of femininity. My paper analyses representations of 

women in the second Bond film, From Russia With Love (Terence Young, 1963). The purpose of this paper is 

to describe the process of objectification of women in this film and explain its function in the ideological 
context of the time. 
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 De mai bine de jumătate de secol, filmele cu James Bond nu au fost doar deschizătoare de 

drumuri în ceea ce privește filmele de acțiune, stabilind standardele din domeniu ca un veritabil 

trendsetter, ci au fost nevoite și să se adapteze schimbărilor politice, sociale și mai ales culturale 

care au dominat lumea occidentală începând cu anii ‗60. Același lucru este valabil și din punctul de 

vedere al reprezentărilor femeilor. Așa cum vom vedea în cele ce urmează, gama acestor 

reprezentări ale femeilor în filmele cu James Bond a fost extrem de diversă și a încercat să țină 

seama, mai mult sau mai puțin, de schimbările sociale și culturale evidente care au avut loc din 

punctul de vedere al repoziționării femeilor în epoca post-industrială. Astfel, personajele feminine 

au reprezentat pentru Bond aventuri de o noapte, „damsels in distress‖, partenere mai multe sau mai 

puțin competente, adevărate prădătoare sexuale, femei fatale sau, deopotrivă, eroine complexe care 

îl obligă pe Bond să își reevalueze relațiile cu sexul opus, femei independente, competente, care 

uneori ajung să îl domine, fie și pentru perioade scurte de timp, sau imagini materne, cum ar fi M, 

liderul MI6 (Serviciul Secret Britanic) care, începând cu Goldeneye (Martin Campbell, 1995) și 

până la Skyfall (Sam Mendes, 2012) este interpretat, pentru prima dată, de o femeie, cunoscuta și 

apreciata actriță britanică Judi Dench.  

 În 1963 apare From Russia With Love,cel de-al doilea film cu James Bond, scenariul 

urmărind romanul cu același nume al lui Fleming. După succesul lui Dr. No (Terence Young, 

1962), producătorii Harry Saltzman și Albert R. Broccoli, au dublat bugetul următorului film cu 

James Bond, acesta ajungând la aproape 2 milioane de dolari, o sumă respectabilă la acea dată. 

Probabil că motivul pentru care producătorii au ales ecranizarea acestui roman și nu a altuia 

(Fleming publicase deja 10 romane cu Bond) este că doreau să profite de faima pe care o avea deja 

James Bond în Europa.
1
 Este, fără îndoială, romanul cel mai „european‖ al lui Fleming nu numai 

datorită plasării acțiunii exclusiv pe continentul european, mai ales în Turcia și zona Balcanilor, ci 

                                                             
1 Unii au fost de părere că alegerea acestei cărți s-a datorat faptului că într-un articol din revista Life, președintele 

american John F. Kennedy a nominalizat From Russia With Love ca fiind una din cărțile sale preferate, ceea ce a dus la 

creșterea popularității romanului lui Fleming. Povestea admirației lui Kennedy pentru scriitorul britanic este cât se poate 

de interesantă și neverosimilă. La un moment dat, Fleming, invitat la un dineu în Georgetown (Washington), este 
întrebat de Președinte cum vede rezolvarea problemei create de Cuba lui Fidel Castro. Fleming propune ridiculizarea 

liderului cubanez în fața conaționalilor săi prin intermediul unor mesaje aruncate din avion care să susțină ideea 

impotenței lui Castro. Kennedy nu a pus în aplicare planul lui Fleming, însă nu a abandonat niciodată ideea discreditării 

și chiar a asasinării liderului cubanez. 
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mai ales prin prisma faptului că de data aceasta amenințarea nu este una împotriva Americii sau a 

întregii lumi, ci împotriva MI6 și mai ales a lui Bond (vezi Chapman, p. 90). În plus, este și filmul 

cu James Bond cel mai ancorat în retorica Războiului Rece, fiind și cel mai apropiat, ca structură și 

stil, de filmul clasic de spionaj și, nu în ultimul rând, cel mai realist film din întreaga serie. El 

surprinde atmosfera tensionată din Istanbul din  timpul Războiului Rece, devenit terenul de joacă 

pentru confruntarea „rece‖ dintre Rusia și țările occidentale. 

 Intriga filmului este destul de complexă. SPECTRE, organizația pentru care lucra și doctorul 

No, adversarul lui Bond din primului film în care apare celebrul spion britanic, încearcă să pună 

mâna pe un aparat de codificare deținut de ruși și, în același timp, să se răzbune pe James Bond 

(Sean Connery) pentru eliminarea agentului lor No. Astfel, un campion la șah, Kronsteen (Vladek 

Sheybal) care lucrează pentru organizația criminală, este însărcinat cu elaborarea unui plan ingenios 

prin care Bond să fie prins într-o capcană. El apelează la Rosa Klebb (Lotte Lenya), fost colonel 

KGB care devenise unul din liderii SPECTRE, care o recrutează pe Tatiana, o tânără atrăgătoare 

care lucrează la Consulatul Rusiei din Istanbul, îndemnând-o să scrie o scrisoare în care să pretindă 

că s-a îndrăgostit de James Bond și că este gata să-și trădeze țara și să predea britanicilor aparatul de 

codificare, cu condiția ca Bond să vină personal după ea în Istanbul. Cu toate că își dă seama 

imediat că este atras într-o capcană, Bond ajunge totuși în Istanbul, unde este primit de Kerim Bey 

(Pedro Armendariz), șeful biroului turc al serviciilor secrete britanice. După ce se întâlnește cu 

Tatiana și intră în posesia decodorului, Bond se urcă în celebrul Orient Express împreună cu tânăra 

fată, cu scopul de a ajunge cât mai rapid în Occident. În tren apare însă Grant (Robert Shaw), asasin 

care lucrează pentru SPECTRE, dar care pretinde a fi agent britanic staționat în Europa de est. 

Planul lui Grant este dejucat de Bond care ajunge împreună cu Tatiana la Veneția, unde sunt 

întâmpinați de Rosa Klebb, prilej pentru o ultimă confruntare încheiată, firește, cu înfrângerea 

liderului SPECTRE. 

 Interesant este că stilul vizual proaspăt cu care ne-a obișnuit primul film cu Bond, Dr. No, 

nu se regăsește în From Russia With Love. Dimpotrivă, aspectul general al filmului este unul clasic, 

ba chiar ușor depășit, așa cum indică ultimul sfert al filmului, adică secvența care are loc în celebrul 

Orient Express. Deplasarea trenului din Istanbul spre Occident este indicată de câteva montaje în 

care imaginea roților trenului este suprapusă pe o hartă a Balcanilor care urmărește traseul trenului, 

procedeu pe care orice privitor îl recunoaște din filmele din decadele precedente. Trebuie însă spus 

că deși filmul suferă la capitolul stilului vizual, el recuperează în ceea ce privește suspansul și 

atmosfera generală. Un alt detaliu interesant, observat de Chapman, este că avem de-a face cu 

primul film cu Bond care face uz de intertextualitate, procedeu pe care următoarele apariții ale 

agentului 007 le va instituționaliza(p. 95). Este vorba de scena în care Bond și Kerim Bey îl elimină 

pe Krilencu, un asasin care lucrează pentru serviciile secrete ruse. Pe fațada blocului în care se 

ascundea acesta se poate vedea o reclamă imensă la Call Me Bwana, un film cu Bob Hope și Anita 

Ekberg, produs imediat după Dr. No de Broccoli și Salzman. Elementul intertextual este dublat de o 

situație comică: geamul pe care încearcă să scape Krilencu se află în dreptul gurii celebrei actrițe, al 

cărui chip este imprimat pe reclamă. 

 Revenind la discuția noastră, trebuie amintit faptul că genericul filmelor cu James Bond nu 

are doar o funcție informativă, anunțând numele celor care au contribuit la realizarea filmului, de la 

actori la regizor și producători, ci are și un rol diegetic, contribuind în mod direct la creionarea unei 

așteptări a spectatorilor legată de povestea filmului pe care îl vor urmări, reprezentând astfel o 

tranziție între lumea din afara filmului și lumea din interiorul lui. Se poate spune că From Russia 

With Love inaugurează un tip de generic original, care va fi folosit în majoritatea filmelor cu Bond 

din anii ‗60 și ‗70 și care include, deloc întâmplător, reprezentări ale unor trupuri de femei 

dezbrăcate. Spre deosebire de Dr. No, unde trupurile femeilor erau animate, începând cu From 

Russia With Love siluetele femeilor vor fi prezentate în penumbră, trupurile lor funcționând ca 

„obiecte depersonalizate pe care sunt proiectate informațiile despre realizatorii filmului‖ (Planka, p. 

143). În fapt, genericul este un colaj de prim-planuri cu diferite părți ale trupului unei dansatoare 
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exotice, fără ca spectatorii să-i poată vedea chipul, fie și numai într-un singur cadru. Tema orientală 

face și ea parte din angrenajul filmului, din moment ce majoritatea acțiunii va avea loc în Turcia. În 

plus, prezenta siluetei unei dansatoare orientale anticipează una dintre cele mai controversate scene 

ale filmului în care Bond, aflat într-o tabără de țigani nomazi, asistă la o luptă pe viață și pe moarte 

între două tinere rivale, îmbrăcate sumar, ca niște adevărate dansatoare orientale. Voi reveni asupra 

acestui aspect semnificativ în paginile următoare. 

Sylvia Trench (Eunice Gayson) revine în From Russia with Love, cu precizarea că de 

această dată orice nuanță de independență care ar fi putut fi detectată în prezența ei din Dr. No este 

atenuată de scurta re-apariție a personajului. Într-una din primele scene ale filmului, Bond se 

relaxează la un picnic pe malul unui râu, împreună cu Sylvia. Cei doi se sărută pasional înainte de a 

fi întrerupți de sunetul unui telefon portabil care semnalează că Bond trebuie să se prezinte de 

urgență în fața superiorului său, M. Sylvia îl imploră pe Bond să nu o părăsească, plângându-se pe 

un ton copilăros: „Dar încă nu am mâncat. Mor de foame.‖ În timp ce agentul secret vorbește la 

telefon cu domnișoara Moneypenny, secretara lui M, Sylvia îi smulge pur și simplu receptorul din 

mână și spune: „Nu pleacă nicăieri‖. Bond o dojenește, neconvingător, pentru comportamentul ei 

infantil: „Sylvia! Poartă-te cum trebuie!‖. Bineînțeles că Sylvia nu se poartă cum trebuie și începe 

să îi deschidă lui Bond nasturii de la cămașă. Caplan observă că în timpul acestei interacțiunii cu 

elemente infantile „Sylvia pare a fi un copil răsfățat a cărei singură soluție de a tranșa situația este 

de a se exprima printr-o demonstrație de nervi și frustrare‖ (p. 92). La fel ca în Dr. No, din moment 

ce comportamentul femeii nu este pe placul lui Bond, el trebuie să o pună la punct pentru lipsa ei de 

măsură. Și de această dată personajul nu mai apare deloc până la sfârșitul filmului, Sylvia devenind 

prima dintr-o lungă serie de femei care devin inutile pentru Bond după ce acesta are o relație 

sexuală cu ele. Deși Tony Bennett and Janet Woollacott sunt de părere că femeile din primele filme 

cu Bond „prezentau o imagine diferită a femeii, eliberată de constrângerile casnice și căreia i se 

permite să își exprime dorințele sexuale în afara căsătoriei și fără a fi trase la răspundere‖ (p. 228), 

din punctul meu de vedere, deși sunt de acord că Sylvia își acordă dreptul de a-și exprima liber 

dorința sexuală, restul portretului său nu se pliază pe imaginea femeii independente pe care o 

promova cel de-al doilea val al feminismului în anii ‗60, fiind la fel de dependentă de Bond ca și 

celelalte femei din acest film. 

O altă prezență feminină din acest film este Klebb (Lotta Lenya), o femeie între două vârste, 

fost colonel KGB, care lucrează acum pentru SPECTRE. Prestația actriței este memorabilă, cu atât 

mai mult cu cât rolul este unul dificil. Ea trebuie să o întruchipeze pe această femeie respingătoare, 

dură, îmbrăcată ca o femeie aparatcik din anii ‗50 și care, în plus, are și vădite tendințe către 

lesbianism. Cu alte cuvinte, prima femeie anti-Bond, care nu numai că îi este ostilă lui Bond, ea 

încercând în finalul filmului să îl elimine cu ajutorul unei țepușe otrăvite ascunse în vârful 

pantofului, ci este și prima femeie care nu îl interesează pe Bond din punct de vedere sexual.  

În plus, obiectificarea este o prezență constantă în filmele cu Bond începând cu Dr. No. În 

filosofia occidentală conceptul de obiect se definește în opoziție cu cel de subiect, adică ființă 

umană care are nevoi și năzuințe și care manipulează obiectele. Prim urmare, obiectificarea s-ar 

referi la situații în care o persoană este tratată ca un obiect, fie în mintea, fie în comportamentul 

cuiva. Cu alte cuvinte, este vorba de o „formă de dezumanizare‖ (Arp și Decker, p. 202). 

Obiectificarea sexuală este o reflecție a ceea ce teoria feministă numește „privirea masculină‖, 

definită ca o perspectivă prin care femeia este văzută mereu în alteritatea ei, ca un „celălalt‖ 

inferior. Această perspectivă pare să fie instituționalizată în primele filme cu Bond. 

Obiectificarea funcționează și în cazul bărbaților. Scena în care Klebb îl întâlnește pe Grant 

este cât se poate de clară din acest punct de vedere. Klebb vizitează baza de antrenament a 

SPECTRE pentru a alege un agent care să poate duce la bun sfârșit planul de a-l ucide pe Bond și a-

l deposeda de aparatul de decodificare. Recomandarea responsabilului bazei secrete de antrenament 

este Grant, un adevărat psihopat, gata să urmeze ordinele primite fără să clipească. Klebb îl privește 

pe Grant de la distanță, fără ca acesta să își dea seama că este privit. Bărbatul stă întins pe burtă, 
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nepurtând nimic altceva decât niște slipi. După ce este chemat, acesta ia poziția de drepți în fața lui 

Klebb în timp ce aceasta se rotește în jurul lui, admirând trupul plin de mușchi al bărbatului. După 

ce îi testează vigilența, lovindu-l pe neașteptate cu un box, femeia nici măcar nu i se adresează, 

tratându-l ca pe o simplă posesiune. 

Din From Russia with Love nu lipsește scena flirtului dintre Bond și Moneypenny. Secretara 

lui M pare la fel de fascinată de Bond și de dornică să aibă o relație amoroasă cu el. Moneypenny 

organizează călătoria lui Bond în Turcia: 

 

Moneypenny: Un bilet de avion. Norocosule, eu n-am fost niciodată la Istanbul. 

Bond: N-ai fost niciodată la Istanbul, unde lumina lunii deasupra Bosforului este irezistibilă? 

Moneypenny: Poate că o să te conving să mă duci acolo într-o bună zi. Am încercat orice 

altceva. 

Bond: Draga mea Moneypenny, tu știi că eu nici măcar nu mă uit la alte femei. 

Moneypenny: O, chiar așa, James? 

 

Scena este una plină de umor pentru că spectatorul știe că Bond nu numai că privește alte 

femei, ci le și atinge. Moneypenny intuiește și ea acest fapt și se îndoiește de declarația exagerată a 

lui Bond.
2
 

Iubita lui Kerim Bey  este un alt personaj care nu joacă nici un rol din punctul de vedere al 

firului narativ, fiind un simplu prilej de delectare pentru bărbații spectatori. Ea nu primește un 

nume, fiind o simplă piesă într-un angrenaj plin de sexualitate. Într-una din scene ea apare alungită 

pe un divan, în biroul lui Kerim, acesta din urmă citind ziarul într-un fotoliu din apropiere. Purtând 

o rochie mulată de un portocaliu deschis și având un decolteu larg, ea privește languros spre iubitul 

său, camera urmărind conturul sânilor ei. Îl imploră, practic, pe Kerim să facă dragoste cu ea, însă 

bărbatul nu pare foarte interesat de ea. Într-un final, bărbatul se lasă convins, comentând ironic: 

„înapoi la trudă…‖ 

Un alt moment în care sexualitatea feminină este etalată cât se poate de evident este acela al 

luptei dintre cele două țigănci. Adăpostit de șeful unei șatre în chiar tabăra lor, Bond asistă 

neputincios la un duel inedit: două femei luptă pentru dragostea unui bărbat. Lupta în sine are 

caracteristicile unui spectacol complet, fiind prefațat de un dans oriental în care performera poartă 

un costum specific, din care nu lipsește salba cu monede. Cele două fete, interpretate de Martine 

Beswick și Aliza Gur, prima fostă Miss Jamaica, cea de-a doua fostă Miss Israel, sunt eliberate de 

un bărbat din niște trăsuri cu coviltir în care erau închise precum animalele de la circ. După obiceiul 

comunității respective, cele două trebuie să lupte pentru bărbatul pe care îl iubesc amândouă, 

câștigătoarea primind mâna lui. Avem aici o inversare ironică a rolurilor „tradiționale‖, bărbații 

fiind de obicei cei care se duelează pentru mâna unei domnițe. Cele două femei au și ele o 

costumație orientală, potrivită pentru o repriză de dans din buric, nu pentru o luptă adevărată. 

Interesant este că lupta este întreruptă de atacul unor bulgari care primiseră ordin să-i 

lichideze pe Kerim Bey și pe Bond. După respingerea asaltului, Bond este răsplătit pentru felul în 

care a luptat și a apărat tabăra nomazilor și, pe lângă mulțumirile de rigoare și anunțul că a devenit 

fiul liderului local, el primește și o sarcină pe care o găsește extrem de agreabilă: îi este permis să 

aleagă care dintre cele două tinere este câștigătoarea, cum altfel decât petrecând noaptea cu 

amândouă și hotărându-le viitorul pe baza performanțelor lor sexuale. Kerim Bey îl încurajează, 

spunând, nici mai mult nici mai puțin decât: „Tu hotărăști. Sunt amândouă ale tale‖. Aici nu 

șochează numai lejeritatea cu Bond primește însărcinarea (cu o bucurie nedisimulată), ci mai ales 

felul în care două femei sunt tratate drept obiecte sexuale. Și mai bizară este atitudinea lor, una mai 

mult decât binevoitoare față de Bond. A doua zi dimineață Bond stă întins pe niște perne, ca un 

adevărat sultan, cele două tinere femei fiind ambele la picioarele lui. Una dintre ele îi coase cămașa, 

                                                             
2 Să nu uităm că secretara o auzise pe Sylvia Trench alintându-se pe lângă Bond în debutul filmului, atunci când Bond îi 

spusese că „revizuiește un caz mai vechi‖, la care lui Moneypenny replică ironic: „Cazul tău pare unul interesant‖.  
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cealaltă îi pregătește o ceașcă de cafea turcească, totul cu zâmbetul pe buze. Conflictul dintre ele 

este dat uitării. Noaptea petrecută cu Bond le face să uite de rivalitatea dintre ele, mulțumindu-se să 

facă parte din haremul ad-hoc al agentului 007. Evident că aceste două personaje feminine 

caricaturale nu sunt decât un nou prilej de delectare pentru spectatorii de sex masculin, un nou 

exemplu de obiectificare sexuală.  

Este cunoscut faptul că o parte importantă a atracției pentru lumea fantezistă a filmelor cu 

James Bond constă tocmai în atractivitatea partenerelor lui Bond. Fiecare film cu Bond urmărește 

formula „fetelor Bond‖, folosind mai multe personaje feminine care încearcă, în diferite măsuri, să 

îl seducă pe Bond, să îl ajute în misiunea sa sau, dimpotrivă, să îl împiedice să își îndeplinească 

sarcinile de serviciu. Una din aceste femei iese în evidență prin natura ei aventuroasă și prin felul în 

care se implică într-o relație intimă specială cu cel supranumit „Mr. Kiss Kiss, Bang Bang‖
3
, fiind 

principala „fată Bond‖. În From Russia with Love acest rol revine actriței Daniela Bianchi, cea care 

o interpretează pe Tatiana Romanova, tânără atrăgătoare al cărui rol este de a-l seduce pe Bond cu 

scopul de a-l discredita. 

Scena în care Tatiana este recrutată de Klebb pentru ceea ce ea numește tendențios „a labour 

of love/o misiune de dragoste‖ este una destul de îndrăzneață pentru începutul anilor ‘60. Vizibil 

atrasă de tânăra femeie, Klebb îi ordonă: „Dă-ți jos haina‖, complimentând-o apoi: „Ești o fată 

frumoasă!‖. În timpul dialogului, Klebb se apropie de Tatiana și o mângâie ușor pe genunchi. 

Juxtapunerea dintre o tânără inocentă și frumoasă și o femeie între două vârste, neatrăgătoare, 

posibil lesbiană,  contribuie la o tensiune cât se poate de vizibilă. Practic misiunea încredințată 

Tatianei este de a-l seduce pe Bond, tânăra neștiind faptul că planul este unul mult mai complex și 

că femeia din fața ei nu mai lucra pentru KGB ci defectase, fiind acum unul din liderii organizației 

criminale SPECTRE. Amenințată cu moartea în cazul refuzului îndeplinirii misiunii, Tatiana 

acceptă să își folosească sex-appeal-ul pentru a-l cuceri pe Bond. Tendințele voyeuristice vizibile și 

în primul film cu Bond, Dr. No, revin în prim-plan și în From Russia With Love. Am amintit deja 

scena luptei dintre cele două tinere femei, prilej pentru Bond de a urmări un adevărat spectacol 

erotic. Actul de a privi este la fel de important și în cazul prezentării Tatianei. De altfel, scena în 

care Bond o vede pentru prima dată este cât se poate de grăitoare din acest punct de vedere. Kerim 

Bey îl conduce pe Bond prin catacombele Istanbulului până sub Consulatul rus, unde lucra Tatiana. 

Cu ajutorul unui periscop montat fără știrea rușilor, cei doi bărbați urmăresc o întâlnire dintre un 

oficial al ambasadei și Krilencu, în așteptarea momentul în care Tatiana va intra în încăpere. 

Introducerea tinerei femei este una memorabilă: unghiul periscopului este unul cât se poate de 

limitat, astfel încât Bond nu îi poate vedea fața, ci numai picioarele. Firește, Tatiana poartă o fustă 

scurtă. Deloc nemulțumit de acest „inconvenient‖, Bond comentează în stilul său caracteristic: „Din 

acest unghi lucrurile arată foarte bine … Mi-ar plăcea să o întâlnesc în carne și oase‖. Atât din 

atitudinea lui Klebb față de Tatiana în scena recrutării, cât și din episodul în care Bond o privește 

prin periscop, fără știrea ei, devine evident faptul că nici pentru SPECTRE, nici pentru Bond, ea nu 

este decât un executant, un pion cu ajutorul căruia își pot îndeplini misiunea. Mai mult decât atât, 

misiunea ei o reduce la nivelul de obiect al dorinței lui Bond și utilitatea ei este definită de abilitatea 

cu care îl convinge că s-a îndrăgostit într-adevăr de el.  

Voyeurismul este un ingredient-cheie și în scena primei întâlniri față în față dintre Bond și 

Tatiana. Tânăra îl așteaptă pe agentul britanic în camera sa de hotel, întinsă în pat, ascunzându-și 

trupul gol sub un cearșaf alb. Evident că Bond se arată încântat de prezența femeii, începe să o 

sărute și, în același timp, o interoghează despre aparatul de decriptat coduri. Ceea ce cuplul nu știe 

este că în spatele oglinzii generoase din dormitor se află Klebb și Grant, care filmează întreaga 

scenă pentru a-l putea ulterior discredita pe Bond. Din nou, Tatiana este folosită, cu precizarea că 

                                                             
3 Acesta este titlul melodiei compuse de John Berry pentru Thunderball (Terence Young, 1965), al patrulea film cu 

James Bond realizat de Eon Productions. Se pare că este vorba de o poreclă dată lui Bond de presa din Italia după 

apariția filmului Dr. No în 1962. 
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nici de această dată ea nu este la curent cu detaliile întregii operațiuni, fiind redusă la nivelul de 

simplu executant al acestei „labour of love‖. 

Nici măcar celelalte personaje implicate în întreaga poveste nu par să îi acorde tinerei un rol 

important. Astfel, dialogul dintre Kerim Bey și Bond, exemplu clasic de „men talk‖, creionează 

imaginea generală a misiunii lui Bond, aceea de a obține aparatul Lektor, dar care este dublată și de 

o agendă personală în care cucerirea femeii pare să fie o prioritate: 

 

Bond: Va face orice îi cer. 

Kerim Bey (râzând): Orice? Dragul meu James, nu folosești ăsta (arătând spre cap). Mi se 

pare că totul este prea simplu. Nici măcar nu știm dacă spune adevărul. 

Bond: Păi asta încerc să aflu. 

Kerim Bey (zâmbind ironic): Unde, în hotel?  

Bond: Nu, nu mai vine la hotel. Spune că este prea periculos. 

Kerim Bey: Vechea strategie. Îi dai unui lup să guste ceva, apoi îl ții flămând. Prietene, te-a 

prins în mreje ei. 

Bond: Nu contează. Tot ce vreau este aparatul Lektor. 

Kerim Bey: Ești sigur că asta e tot ce vrei? 

Bond (zâmbind complice): Ei… 

 

 

O altă scenă interesantă din perspectiva interacțiunii dintre Bond și Tatiana este cea în care o 

înregistrează în timp ce îi cere detalii despre aparatul Lektor. Răspunsurile tinerei sunt înregistrate 

de Bond cu ajutorul unui reportofon de dimensiuni mici ascuns în carcasa unui aparat de fotografiat. 

Deși știa că este înregistrată și că banda va fi ascultată de superiorii lui Bond, Tatiana se arată a fi 

atât de distrasă de farmecul lui Bond încât, nu se poate concentra pe răspunsuri. Este momentul în 

care privitorul începe să aibă dubii în privința profesionalismului Tatianei și a loialității sale față de 

misiunea încredințată. Se pare că ea nu se mai preface că s-a îndrăgostit de Bond pentru a-l atrage în 

cursă, ci că Bond a atras-o de partea lui, sentimentele ei părând a fi reale. Este un moment tipic 

pentru un film cu Bond, în care spionul britanic reușește să își folosească farmecul pentru a 

convinge o femeie care lucrează pentru rivalii săi să schimbe tabăra, repoziționând-o astfel de 

partea sa. La cererea lui de a vorbi doar despre aparat, ea protestează, alintându-se ca o adolescentă: 

„Numai asta te interesează. Nu-ți pasă de mine‖. Bond nu pare impresionat de efuziunea 

sentimentală a tinerei. Răspunsul său la întrebarea ei „O, James, în Anglia o să faci dragoste cu 

mine tot timpul?‖ este un „Zi și noapte‖, spus însă pe un ton sec și indiferent. Deși Bond insistă că, 

deocamdată, este interesat numai de mecanismul aparatului, femeia continuă să ducă discuția în 

zona sferei personale: „Spune-mi adevărul. Sunt la fel de atrăgătoare ca fetele din Occident?‖, la 

care, după o clipă de tăcere, Bond răspunde: „Vezi tu, o dată, când eram cu M în Tokyo, am avut o 

experiență interesantă…‖. M, care asculta întreaga conversație, înconjurat de alți câțiva bărbați și de 

Moneypenny, oprește imediat înregistrarea și îi cere secretarei să părăsească încăperea, sugerând 

astfel că este vorba de un dialog nepotrivit pentru urechile unei femei, o altă indicație a faptului că 

rolurile de gen din acel moment istoric erau clar delimitate. Cu alte cuvinte, M nu este stânjenit din 

cauza faptului că ar putea leza sensibilitatea lui Moneypenny, ci pentru că ar fi putut afla despre 

escapadele amoroase ocazionale la care lua parte împreună cu Bond. Nu imoralitatea legăturilor 

pasagere îl deranja pe șeful MI6, ci faptul că secretara sa ar putea afla detalii despre viața sa privată 

care țin strict de lumea bărbaților.  

Secțiunea finală a filmului, care are loc în celebrul tren Orient Express, completează 

portretul Tatianei și creionează aspecte ale noii sale identități. Bond nu numai că o face să treacă de 

partea sa, ci îi oferă o nouă identitate, fie ea și una fictivă. Pentru a putea trece în Europa de Vest, 

cei doi călătoresc sub o identitate falsă, drept domnul și doamna Somerset. Imediat  ce își află noul 

nume, Caroline Somerset, Tatiana îl repetă, vizibil încântată, ca un copil care tocmai a primit cadoul 
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mult dorit. Comportamentul ei nu este nicidecum cel al unui spion competent care trebuie să își 

ducă la bun sfârșit misiunea, ci este mai degrabă cel al unei adolescente îndrăgostite care fuge de 

acasă cu băiatul iubit. Mai mult decât atât, reacția ei la vederea rochiilor pe care i le pregătise Bond 

este una exagerată. Comportamentul ei copilăros frizează ridicolul, mai ales în momentul în care, 

privind în oglinda din cabina trenului, își așază o șuviță de păr între buza superioară și nas pentru a 

forma o mustață, după care începe efectiv să încerce diferite expresii faciale, dovadă că nu mai este 

capabilă „să înțeleagă gravitatea situației sau să manifeste vreo urmă de competență în drama care 

are loc în jurul ei.‖ (Caplen, p. 102). 

Comportamentul lui Bond față de Tatiana este și el marcat de purtarea copilăroasă a femeii. 

Pe alocuri, agentul britanic o tratează cu autoritate, dându-i ordine pe care ea le ascultă fără să 

protesteze, așa cum se întâmplă în clipa când ea refuză să se îmbrace pentru a merge în vagonul 

restaurant. Bond îi spune pe un ton hotărât: „Fă cum îți spun‖, după care o plesnește ușor peste 

posterior. Mai mult decât atât, Bond devine de-a dreptul violent după ce descoperă faptul că 

devotatul Kerim Bey, care se afla și el în tren, fusese asasinat în compartimentul său. Bănuind că 

Tatiana ar putea fi implicată, agentul 007 se năpustește asupra ei, o apucă în mod brutal de mâini și, 

după ce aceasta neagă că ar avea vreo cunoștință despre incident, o lovește peste față cu putere. 

Trântită pe pat de forța loviturii, tânăra îi promite că îi va spune tot ce știe după ce vor ajunge în 

Anglia, neuitând să-i amintească faptul că îl iubește. Mai degrabă plictisit de vorbele ei, Bond se 

liniștește și încetează  să mai fie violent.  

Această scena a avut receptări diferite (Caplen, p. 103). Pe de o parte, d‘Abo și Cork  susțin 

că farmecul scenei stă tocmai în faptul că accesul de furie îl face pe Bond mai vulnerabil și că nu 

este în stare să ignore sentimentele pe care le avea pentru ea. Pe de altă parte, gesturile lui Bond 

sunt cele ale unui agent secret al cărui partener a fost asasinat și care trebuie să își continue 

misiunea și nu ale unui bărbat îndrăgostit de femeia care îl însoțește. Devine evident faptul că 

Tatiana nu reprezintă pentru Bond nimic altceva decât un mijloc prin care își poate îndeplini țelul și 

o ocazia de a avea relații sexuale cu o femeie atrăgătoare.  

Până în acest moment, contribuția Tatianei la dezvoltarea narativă a filmului a fost una 

limitată. Totul se schimbă în penultima scenă a filmului, când cei doi ajung într-un hotel din 

Veneția, după ce în prealabil Bond trebuie să îl confrunte pe rivalul său principal din acest film, 

Grant. În camera cuplului intră Klebb, deghizată în cameristă, pe care Tatiana o recunoaște imediat, 

dar a cărei adevărată identitate nu este cunoscută de Bond. Este momentul în care loialitatea femeii 

este pusă la încercare: va asculta de ordinele superiorului său sau își va salva iubitul? Așa cum am 

observat și în cazul filmului Dr. No, una din trăsăturile filmelor cu Bond este că el reușește să 

repoziționeze ideologic femeile care lucrează pentru rivalii săi. Tatiana nu face nici ea excepție, așa 

că, în final, o împușcă pe Klebb, care încerca să îl omoare pe Bond cu ajutorul unei țepușe otrăvite 

ascunse în vârful pantofului său drept. Astfel, nu Bond ci Tatiana rezolvă criza finală, spre 

deosebire de Dr. No, unde agentul este cel care o salvează pe Honey Rider, principala „fată Bond‖ 

din filmul respectiv. Se pare că în urma faptului că trăiește această aventură lângă Bond, față de 

care dezvoltă o legătură puternică, și în ciuda faptului că purtarea acestuia față de ea este, pe 

alocuri, nepotrivită, femeia își descoperă o anumită autonomie, ceea ce o ajută să facă propria 

alegere în privința loialității sale. Din păcate este singura nuanță pozitivă din întregul portret al 

Tatianei, care altfel este un personaj fără profunzime, aproape caricatural, căruia i se atribuie o serie 

de stereotipuri asociate cu prezențele feminine din filme. 

Dincolo de tendința de obiectificare a femeilor și de reprezentările stereotipale, From Russia 

With Love este unul dintre cele mai interesante filme Bond datorită, în principal, complexității 

poveștii și a modului în care este menținut suspansul. În plus, aparenta autonomie
4
 câștigată de 

Tatiana în final ar putea reprezenta sfârșitul obiectificării sale, din moment ce ea reușește să facă o 

                                                             
4 Să nu uităm că termenul de autonomie provine din cuvintele grecești auto (sine) și nomos (legi), însemnând astfel că 

fiecare persoană este liberă să decidă pentru sine și că acele decizii trebuie respectate. 
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alegere liberă, depășind astfel statutul de obiect sexual care îi fusese atribuit atât de Klebb cât și de 

Bond. 
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Introduction 

 

 With the epoch of Joyce and the Modernists, a change occurred as to how the stories in 

novels went. Lidia Vianu (2012: 9) explains the phenomenon relating it to the way fiction in novels 

became more poetic and thus the plot of the story was no longer the plot known by the readers: 

 

poetic concentration killed the story. It almost killed the hero (who is usually the outcome of 

his story, but who, since Modernism, has separated himself from the narrative), and it 

alienated a reader who claimed his right to his fairy tale, his dream of a nonexistent clear, 

logical, predictable world, which only literature could offer. The texts written by Joyce, 

Woolf, Eliot were quite confusing. 

 

The story was left to be reconstructed, and imagined by the reader, who would need to be very 

attentive and place all incidents where they should be according to a linear, progressive timing.  

According to Michael Levenson, in the introduction to The Cambridge Companion to 

Modernism, Modernism
1
 is defined as ―the epoch marked by such names as Joyce and Woolf, 

Pound and Eliot, Eisenstein and Brecht, Freud and Marx‖ (Levenson 2005: 1). Modernism is thus 

located in time and in a context of theories that represent both a mode of thought and a way of 

shaping reality. An important concern of Modernism in literature is represented by questions of 

technique, such as what it is that makes a poem a poem, or how long a poem should be. 

Additionally, it is useful to consider the idea ―… that every element of the work is an instrument of 

its effect and therefore open to technical revision‖ (Levenson 2005: 3). Such self-reflexive aspects 

separate the Modernist novel from the traditional novel in terms of the representation of reality. 

Readers perceive the story in a novel where there are no reflections on the very process of writing in 

a certain way. They will perceive the story in a novel with comments on the process of writing, with 

interrogations on the truth of a certain character‘s story in a different way. Woolf propels readers to 

doubt the truth of a story even while they are reading it. In An Unwritten Novel, the narrator, a 

writer, imagines a whole story centered on one person she sees for the first time. Towards the end of 

the short story, some of the writers‘ assumptions prove false, enough to place doubt in the readers‘ 

minds as to the nature of fiction. 

                                                             
1 According to Zsolt Virágos, ―The term has been applied retrospectively‖ (2008: 157). 
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This method applies to Graham Swift‘s writing too. For instance, in Shuttlecock, Prentis is 

aware that he is writing his story. Once one of the characters writes his own story, readers wonder 

how reliable he is as a narrator. However, there is something else at work here: readers no longer 

experience the story as an illusion of something real. Instead they become more aware of the very 

process of creating fiction. The illusion of the story is lost. 

 The time of such experiments seems to have ended lately, in the epoch after Postmodernism. 

The examples given by the anthology Unmasked and by the novel The November Note offer readers 

the return to a world of imagination which is there beyond questioning, to a world of make-believe. 

The readers and the writers reach the conclusion that they need to feel the thrill of fiction.  

 The two novels do belong to mainly Indian authors, yet they are accessible to a larger public 

due to the fact that they are written in the English language. They also express universal wishes 

regarding plunging into the world of fiction.  

 

 

The Anthology Unmasked  

 

One character, several sides, several stories: this is not an unusual device of telling a story, 

from various perspectives, of various characters. It has been seen in Graham Swift‘s novels, 

Virginia Woolf‘s novels, and others. However, this book is different. The various perspectives are 

written by different authors, coming from various backgrounds. 

The authors that are part of this anthology were given a character, called Ruby, and a 

description of her. They were told she was a mysterious twenty-five-year old woman. They were 

left to imagine a story about her. Each story shows us a different side of Ruby, the editors claim. 

The technique reminds of Virginia Woolf‘s short story An Unwritten Novel, where the narrator 

imagines a story about a lady she travels with. In a similar way, each author works his or her short 

story after seeing Ruby and her brooding expression. 

Published in India, the Indian culture of the majority of the authors has left its mark on every 

story. One thing is for sure: they prefer stories with plot and they are very Romantic. Fairy-tale and 

drama go hand in hand. They are very good psychologists, knowing about the feelings of a young 

girl in love. A particular feature of the Indian culture is found in the marriages arranged by the 

parents. Yet, universal elements are also present: the way society judges you in various situations, 

the way you understand certain issues when you come to deal with them if someone close goes 

through addiction to alcohol, for instance. Ruby has even been the victim of a rape in one of the 

stories. She has been abandoned by her lover after an accident leaving her without the possibility if 

ever having a baby, she has been able of achieving her dream of becoming a designer during an 

arranged marriage and her relationship with her husband has also improved, she has had a past 

where in an accident she lost her eyesight but a relative who died decided to donate his eyes to her, 

she has been the victim – or has she? – of a husband who ended up coming home drunk, beating her 

even when pregnant, killing her baby and finally she committed the perfect murder on him. Of 

course, he deserved it. Ruby herself is a writer in some stories. Even when she is blind, she dictates 

stories to her boyfriend who writes them on the computer. In one of the stories, we are led to 

believe Ruby the writer could kill herself but she returns to the restaurant to continue her story. 

This anthology illustrates perfectly a wish to return to what Lidia Vianu has called the 

―fairy-tale tradition.‖ (Vianu 2007: 143) Here is what happened in the history of literature: 

 

The Desperadoes, born into the defiance of the previous nineteen-century fairy-tale 

tradition, took the death of chronological causality and love interests for granted; they put 

into practice what Virginia Woolf and T.S. Eliot had preached one literary movement before 

them. […]  How did Desperadoes manage to be different from Modernists? By focussing on 

suspense/ the ‗telling‘ instead of the ‗told‘. Their suspense was a rediscovery of the fairy-
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tale in a way. The author felt he had to feed his reader a story, but, technique-addicted as he 

was, and born from stream-of-consciousness (meaning highly intellectual) parents, he could 

not help himself: he told his story in a tricky/surprising/complicated way. The Desperado 

suspense focused more on ‗how‘/‘the telling‘ than on ‗what‘/ ‗the told‘. (Vianu 2007: 143) 

 

The editors and writers of the comments in the anthology show their preference to stories 

that have a plot, beginning, middle and ending. 

 

 

The November Note by Sanchit – Prateek 

 

Pepperscript, from India, publishes this novel written by two young friends, as we can infer 

from reading the authors‘ note. The novel is about young people from India and their families, 

living in a contemporary world, with school and high technology, as well as with the age old 

dilemmas of relationships parents – children, decisions about future careers and studies, falling in 

love, friendships, and others. 

The plot is about young Indian boys who go to study in a campus for becoming future 

engineers. They have doubts about their future careers and about making it when it comes to the 

exams. Their parents seem to have high expectations, yet they are most likely worried about the 

future of their children and simply trying, through discipline, to help them have a stable income in 

their lives. As if these issues are not enough for them to struggle with, they wonder about the future 

relationships with the other boys from the hostel and from their own rooms that they share. Will 

their roommates make good friends, and their stay in the hostel easier? They start knowing each 

other, they have a few issues with the older students, and then some other issues appear when they 

fall in love. We see how friends try to help each other to solve their issues with their girlfriends. For 

instance, they try to make things easier when it comes to meeting some girls, and even help with 

making the girls‘ birthday special, romantic, with creative ideas. One of the boys gets into trouble 

for speaking too much on the mobile phone with a girl he is in love with. His father pays for the 

phone bill until he decides to confront his son about this and reproaches him for not taking his 

studies seriously. The mother is more understanding, she wonders what her son is up to, at some 

point she is worried if he does not do drugs, then she gives him her phone to talk to that girl and 

even buys for the girl her son is in love with a very nice dress as a birthday present. 

At some point, things get problematic with the girlfriends of two young boys. They face 

similar issues, with their girlfriends feeling upset that they do not get enough attention and that their 

boyfriends do not spend enough time with them, feeling neglected. This can only make readers 

smile, as the two friends come to believe that their girlfriends are crazy. 

There is, however, a serious issue in the story, an accident that actually opens up this novel and 

makes us wonder what happened and why. 

This happening adds a bit of mystery to a story that looks like being about everyday 

incidents, college life, and lighthearted incidents, with a bit of romance. It‘s about the life of Indian 

youths. We are impressed about their dramas and we sympathize with all their romantic adventures 

and reflections about their future. The drama, however, is yet to come. This adds a bit of suspense 

to the story about friendship, as it is announced on the book cover. 

As Pepperscript Publishing House has started creating expectations for Romantic stories with the 

volume Unmasked, it continues on the same note with this novel. We can forget about the 

experimentalism led to the extreme of literature that comes after Postmodernism. There is a clear 

return to the traditional way of telling a story, to plot, Romance and suspense. 

The falling in love part is very honest and paragraphs expressing the deep emotion are there 

for anyone to relate: 
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Every lover says, ‗Ours is a different case.‘ The format remains the same. First, become 

friends, in case it is love at first sight, still become friends. Then after few days propose and 

start dating, which is pretty smooth in the beginning and later the friction develops as the 

furnishing starts to wear out and finally love becomes a habit. You just need your love to be 

there whether you are honest or not. 

My story started on a completely different note (as every lover says!). First we became 

friends, then I slowly fell in love with her, I told her that I love her, she took her time and 

acknowledged her love as well. And this was only the smooth beginning. (Sanchit – Prateek 

2013: 23) 

 

You can find several levels of the story in this novel: friendship story, love story, teen 

fiction, academic novel, and perhaps other readers will discover even more. 

 

 

Conclusions 

 

 Regardless of the ―return to the fairy-tale tradition‖ (Vianu 2007: 143) present in both works 

of fiction, we still see reminders of the epoch of experimenting with the plot. The two books are 

situated at a crossroads. They are examples of classic love interest novels, similarly to the ones 

before Modernism and Postmodernism, yet there are also little instances which remind us that they 

are only nostalgic returns to what fiction once used to be.  

 What was fiction like before Modernism? Lidia Vianu sums it up as follows: 

 

Before Modernism, all stories were fairy tales. The fairy-tale pattern was an orderly way of 

organizing human life from birth to death (past, present and future), according to the 

narrative universal. The fairy tale wrapped the chronological skeleton in feeling, the feel of 

real life, and it won the readers over by focussing on love interest. (Vianu 2012: 20). 

 

The entire idea of the anthology Unmasked shows an instance of participating in fiction, as various 

authors imagine the story of a mysterious young woman, and the results of their imaginings form a 

whole book. However, the response of the authors shows that they prefer a traditional type of story 

and not a story dealing with narrative experiments. They prefer lots of actions and unexpected 

twists of plot, not a type of novel reminding of Virginia Woolf‘s. The stories imagined by writers 

about Ruby remind of a device used in Virginia Woolf‘s and Graham Swift‘s novels, that of 

characters imagining stories about other characters. The result of the process, however, is different. 

Whereas in Woolf‘s and Swift‘s novels the imagined stories focus on the way the story is created, in 

the Unmasked anthology, a genuine fictional world is being created.  

 What happens when characters imagine stories about other characters? Do they think about 

artistic creation or do they just make suppositions about why another character acts in a certain way 

in certain situations? Freud‘s theories on day-dreaming, fantasy and mental representation or 

Romantic poets‘ theories on imagination can provide an explanation for the characters‘ imaginings. 

The reason for imagining stories about other characters is related to illustrating the process of 

writing fiction (and expressing an opinion related to literary trends). It is also an attempt to 

understand the past or future of a character‘s personality. This form of truth-seeking brings into 

question the theory of projection in psychoanalysis, which holds that what we see in others may be 

an image of ourselves, reflecting our own thoughts, feelings, or desires. The imagined stories in 

Woolf‘s and Swift‘s novels are about other fictional characters; they reflect the dilemmas of the 

character who imagines them, yet they also make reference to other literary texts. Those other 

literary texts are, mostly, poems. 
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According to Freud, the artist can choose and make changes in the unconscious material. 

This and the way the artist transforms his egotistic fantasies into something acceptable for public 

appreciation are parts of the artist's gift. The fantasies of a man of artistic talent give us pleasure, 

and while we might find that the fantasies of an ordinary day-dreamer have something in common 

with ours, his ‗work‘ would not have the same value as a true, gifted artist‘s; the daydreamer will 

not be interested in sharing his 'work' and reworking it for the public. 

Coleridge‘s theories on imagination explain stories characters imagine about other 

characters. Coleridge defines two types of imagination: primary and secondary. Primary 

imagination is spontaneous, while secondary imagination is created consciously. There is also 

fancy, which is ―the lowest form of imagination‖, according to Coleridge in Biographia Literaria: 

―With fancy there is no creation involved; it is simply a reconfiguration of existing ideas.‖ 

(Coleridge 1986: 378-395) We could think about the stories characters imagine about others as 

instances of Coleridge‘s primary imagination. These moments are spontaneous. Characters make no 

conscious effort in creating them. Since they are preoccupied with the other characters, they reflect 

on them. Also, they base their imaginings on various facts. In Postmodernist fiction, there are 

multiple perspectives and interpretations of reality. This is what Lyotard suggests in his book The 

Postmodern Condition: 

 

Simplifying to the extreme, I define postmodern as incredulity toward metanarratives.  This 

incredulity is undoubtedly a product of progress in the sciences: but that progress in turn 

presupposes it. To the obsolescence of the metanarrative apparatus of legitimation 

corresponds, most notably, the crisis of metaphysical philosophy and of the university 

institution which in the past relied on it. The narrative function is losing its functions, its 

great hero, its great dangers, its great voyages, its great goal. (Lyotard 1984: xxiv) 

 

The multiple interpretations of reality in a Postmodernist world lead us to the conclusion that there 

is no one universally true perspective. On the other hand, Jean Baudrillard brings to our attention 

the fact that there are always illusions, or simulacra, which mislead our knowledge of reality, and 

this supports the idea of multiple perspectives and interpretations.  

 From this standpoint, thus, the Unmasked anthology can be an example of fiction in the 

making, of each writer showing his own perspective on the main character‘s story.  

 As for the novel The November Note, it is a genuine fictional story, with no Postmodernist 

remark on the way the story is told and created. From this point of view, it is a truly believable 

story, which also contains a love story according to the fairy-tale tradition coined by Vianu (2007: 

143). 
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La începutul anului 1821, Principatele Române au fost tulburate de izbucnirea intempestivă 

a mişcării de eliberare a grecilor, care, deşi i-a făcut pe autohtoni să spere că ar fi şansa cuceririi 

propriei libertăţi, a reprezentat un adevărat moment critic în istoria lor. Surpriza negativă a fost 

amplificată de faptul că unii iniţiaţi fuseseră informaţi că planurile şefilor Eteriei erau ca revoluţia 

să înceapă în anul 1825 − când aceştia sperau ca Rusia să declare război Turciei−, urmând ca 

armatele să traverseze Principatele, războiul cu turcii să aibă loc pe teritoriul elen sau în sudul 

Dunării, iar Ţările Române să se declare autonome
1
.  

Pe lângă similitudinea idealurilor de libertate, o contribuţie majoră în angrenarea 

moldovenilor în susţinerea Eteriei au avut-o ruşii, care, prin diferiţi agenţi de influenţă, i-au convins 

că puterea protectoare este favorabilă mişcării şi o sprijină. Nu doar conducătorul acesteia, 

Alexandru Ipsilanti – aghiotant al ţarului şi general maior în armatata lui −, sugerase susţinerea 

rusească în proclamaţia din 23 februarie 1821, într-o discuţie din ziua precedentă cu domnitorul 

Mihail Suţu afirmând chiar că o armată de 70.000 de militari vine în sprijinul revoluţiei
2
, dar 

atitudini similare vădeau şi înalţi oficiali ruşi: consulul Pini le-a acordat protecţie eteriştilor 

compromişi public faţă de turci, iar Capodistria, unul dintre cei mai importanţi consilieri ai ţarului 

în probleme de politică externă şi viitor cancelar, a declarat că, în caz de forţă majoră, Rusia ar 

putea acţiona în favoarea grecilor
3
. 

Totuşi, contrar planurilor iniţiale şi intenţiilor onorabile ce le fuseseră prezentate românilor, 

eteriştii au intrat în Moldova la 22 februarie 1821, au ocupat capitala, au ucis câteva zeci de turci şi, 

în încercarea de a-şi spori capacitatea de luptă, au recurs la ameninţarea localnicilor, la rechiziţii, şi 

la jafuri sistematice ce au produs spaimă acestora, „toată lumea rupând-o la fugă‖ în păduri, în 

                                                             
1 Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldaviei şi Sucevei şi a Catedralei mitropolitane din Iaşi, Tipografia 

Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1888, p. LXX. 
2 Diverse însemnări ale vremii atestă răspândirea zvonului că Ipsilanti venea cu o armată rusească, încrederea românilor 

în sprijinirea mişcării de către puterea ţaristă fiind ilustrată succint de afirmaţiile reputatului boier  Nicolae Rosetti 

Roznovanu: „Ruşii ne făcuseră să ne înrolăm cu toţii în Eterie. Ne ziceau: toate popoarele supuse din Orient vor 

redobândi libertatea şi vor înflori la umbra măririi noastre[...] Un singur sentiment, acela de a frânge jugul nesuferit, 

însufleţea populaţiile creştine supuse sultanului‖. Cf. C. Bălan, Domniile fanariote în Ţara Românească şi Moldova, în 

Istoria românilor, vol VI, coord. Paul Cernovodeanu şi Nicolae Edroiu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 500; 
Ioan C. Filitti, Frământările politice şi sociale în Principatele române de la 1821 la 1828, Editura „Cartea 

românească‖, Bucureşti, 1932, pp. 41, 42. 
3 Keith Hitchins, Românii 1774-1866, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 185, 186; V. A. Urechia, Istoria 

românilor, tom. XIII, Tipografia şi fonderia de litere Thoma Basilescu, Bucureşti, 1901, pp. 9, 96, 97. 
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munţi sau peste graniţe
45

. Astfel, cu toate că, iniţial, mişcarea de eliberare a grecilor s-a bucurat de 

simpatia şi de susţinerea autohtonilor − atitudine la care a contribuit, pe lângă factorii anterior 

precizaţi, şi faptul că domnitorul Moldovei, Mihail Suţu, „profitase de o autoritate abuzivă pentru a 

incita locuitorii Principatului la spiritul contagios al insurecţiei, cu scopul de a-i înrola‖
6
 − acţiunile 

extreme ale grecilor au afectat grav poziţia şi sentimentele românilor,  generând proteste, 

împotriviri şi conflicte care s-au agravat cu trecerea timpului. 

În plus, deşi Rusia sprijinea tacit revolta
7
 şi dorea să creeze un pretext care să-i permită 

intervenţia militară în favoarea grecilor, indiscreţia lui Alexandru Ipsilanti – care, neprevăzător, 

anunţase public înainte de vreme iminentul ajutor ţarist – a „stricat toate socotelile‖, făcând 

imposibilă, din raţiuni politice, implicarea Rusiei
8
.  

Astfel, la 28 februarie 1821, s-a aflat în Iaşi că, drept răspuns la petiţia adresată lui la 23 sau 

24 februarie la Leybach
9
, ţarul Alexandru I a dezavuat Eteria

10
 şi i-a acuzat pe „voitorii de rău ce 

învinuiesc fără cuvânt pe Rusia că ar avea cugetări duşmăneşti asupra Porţii‖, atitudine explicabilă 

prin prisma angajamentelor internaţionale asumate în temeiul Sfântei Alianţe, încheiate încă din 

1815 cu regele Prusiei şi cu împăratul Austriei, ce nu-i permiteau să „patroneze‖ nici o rebeliune
11

.  

În plus, şeful armatei ruseşti din Basarabia, contele Wittgenstein − despre care Ipsilanti afirmase, în 

proclamaţia din 17 martie către munteni, că „nu numai a primit ordin de a duce spre frontieră 

trupele ce el comandă pe teritoriul Varşoviei, dar ele sunt chiar în marş‖ − a primit dispoziţii să 

„observe cu cea mai strictă neutralitate tulburările din Principate şi să nu ia sub nici un pretext nici o 

parte directă sau indirectă‖, în timp ce Stroganoff declara că „politica M. S. Împăratului este şi va 

rămâne străină de intrigile ce ar putea ameninţa şi tulbura liniştea vreunei ţări‖ şi că, „în relaţiile 

sale cu Poarta, M. S. nu are alt scop şi nici altă dorinţă decât menţinerea şi stricta executare a 

tratatelor fiinţând între ambele puteri‖
12

. 

Schimbarea atitudinii Rusiei faţă de Eterie a antrenat, previzibil, şi schimbarea atitudinii 

moldovenilor, care, aflând că preconizatul ajutor a rămas o vorbă în vânt şi că Ipsilanti, în loc de a fi 

emisar al ţarului, are oficial calitatea de insurgent, s-au văzut în postura de a fi nevoiţi să îşi 

reabiliteze imaginea în faţa turcilor, afectată de sprijinirea revoltei. 

La 29 martie, domnitorul, compromis faţă de puterea suzerană, a părăsit Modova şi s-a 

refugiat în Rusia, dând la plecare un pitac-proclamaţie către ţară şi Divan, prin care, după ce a 

încercat să-şi justifice atitudinea faţă de Eterie sub pretextul de a fi fost silit, i-a îndemnat pe boieri 

să rămână supuşi Porţii şi să alcătuiască o căimăcămie din mitropolit, episcopi şi din cei dintâi 

boieri
13

. 

                                                             
4
 Manolachi Drăghici, Istoriea Moldovei pe timp de 500 ani pănă în zilele noastre, tom. II, Tipografia Institutul Albinei, 

Iaşi, 1857, p. 118. 
5 V. A. Urechia, op. cit., tom. XIII, pp. 52, 96, 97; Alecu Beldiman, Eterie sau Jalnicile scene prilejite în Moldavia din 

resvrătirile grecilor, prin şeful lor Alesandru Ipsilanti, venit din Rusia la anul 1821, ediţie de Alecu Balica, Tipografia 

Buciumului român, Iaşi, 1861, pp. 4-6; Ilie Corfus, Însemnări de demult, Editura Junimea, Iaşi, 1975, pp. 33, 34, 37-40, 

306. 
6 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, supl. I, vol. IV, coord. D. A. Sturdza, D. C. 

Sturdza, Octavian Lugoşianu, Bucureşti, 1891, p. 2. 
7 Jocul de culise al ruşilor prin care aceştia i-au determinat pe moldoveni să sprijine Eteria a fost corect perceput chiar şi 

de către turci, care i-au acuzat pe ruşi că sunt ―adevăraţii autori ai acestei nenorocite afaceri‖. Vezi A. D. Xenopol, 

Istoria românilor din Dacia Traiană, ediţia a III-a (de I. Vlădescu), vol. X, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 

1930, p. 42. 
8 Keith Hitchins, op. cit., p. 185, 186; V. A. Urechia, Istoria românilor, tom. XIII, pp. 9, 96, 97. 
9 Ibidem, p. 97; Ioan Mitican, Întâmplări din Principatele Române frământate de revoluţia eteristă, în „Ziarul Lumina‖ 

din 5 martie 2008. 
10 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. X (infra Hurmuzaki, vol.X), coord. Nicolae 

Iorga, Bucureşti, 1897 pp. 563, 564.  
11 A. D. Xenopol, op. cit., vol. X, pp. 41, 42. 62; Gh. Cliveti, Concertul european. Un experiment în relaţiile 

internaţionale din secolul XIX, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2006, pp. 465 şi urm. 
12 Vezi V. A. Urechia, Istoria românilor, tom. XIII, pp. 50-54.  
13 Constantin Erbiceanu, op. cit., pp. 110, 111. 
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În ziua următoare, la 30 martie, mitropolitul Veniamin Costachi a primit, prin consulul rus 

Pizani, o carte de blestem împotriva Eteriei − datată din 11 martie 1821 şi semnată, evident siliţi, de 

patriarhul ecumenic Grigorie şi de membrii sinodului
14

 − pe care i s-a cerut să o publice, pentru a fi 

citită tuturor locuitorilor din Moldova, „spre a propovădui înşelăciunea şi spre a întări pe cei de sub 

duhovniceasca sa apărare creştini către paza credincioasei plecări şi a celei mai mari supuneri‖ şi 

„spre răsfăţarea catahriselor şi a nerânduielilor, pentru întoarcerea celor rătăciţi‖. Scrisoarea 

patriarhului înfiera Eteria ca anticreştinească şi condamna cu înfricoşătoare blesteme ingratitudinea 

domnitorului Moldovei, pe care puternicii împăraţi, „din mic şi prost l-au înălţat la trepte şi mărit, 

din neslăvit şi neînsemnat l-au înălţat la slavă şi cinste, l-au îmbogăţit, l-au ocrotit şi l-au cinstit şi 

cu preastrălucitul acestei domnii scaun‖, ca şi pe Alexandru Ipsilanti, „amândoi deznădăjduiţi 

deopotrivă, trufaşi, nebuni de slavă şi deşert cugetători […], amăgind şi trăgând la aceeaşi prăpastie 

a pierzării şi pe alţi mulţi‖.  Cu aceste argumente, ierarhii greci autori ai scrisorii i-au cerut 

mitropolitului moldav „să-i dovedească obşteşti pierzători […], să-i urască şi să se întoarcă de către 

ei, căci şi biserica şi neamul îi are urâţi şi încarcă împotriva lor cele mai osândite blesteme, şi ca pe 

nişte mădulare putrede îi are dezbinaţi de toată întregimea cristianicească, curată şi sănătoasă, ca pe 

nişte călcători dumnezeieştilor legi şi apostoleştilor orânduiri‖.  

Cu toate că, dacă patriarhul ar fi fost în situaţia de a-şi putea exprima adevăratele 

sentimente, „l-ar fi încununat cu sfintele lui rugăciuni şi binecuvântări‖, l-a ameninţat pe 

mitropolitul Veniamin că, dacă în orice mod, se va împotrivi „obşteştii făcătoarei de bine puternice 

împărăţii, va fi argos (oprit) de toată arhierolucrarea şi […] căzut din treptele arhierosinei şi din 

sfinţitele locuri lepădat [...] şi focului gheenei vinovat, ca unul ce pe pierzarea neamului a ales şi a 

protimisit‖.   La 1 aprilie, ierarhul moldovean i-a răspuns că, „deşi e încredinţat că din ai noştri 

nimeni până acum nu s-a abătut la tovărăşia răzvrătitorilor‖, dăduse curs cererii sale şi, după ce a 

tradus cartea în limba română, a tipărit-o şi trimis-o să fie citită de către preoţi în toate bisericile 

oraşelor şi satelor din Moldova, pentru ştiinţa tuturor creştinilor, cu porunca să nu mai fie pomenit 

la slujbe „numele celui de curând depărtat de la noi domn‖
15

.  

Mai mult, pe lângă cartea de blestem, mitropolitul Veniamin a primit, la aceeaşi dată, şi o 

scrisoare personală din partea patriarhului Grigorie, în care, aproape acuzându-l de a fi eterist, i-a 

„ordonat bisericeşte să trâmbiţeze la toţi creştinii de sub protecţia sa spirituală sensul scrisorilor, să 

se lupte în tot modul ca să dovedească înşelăciunea în care se află, să împrăştie închipuirile lor 

deşarte, să le arate că cu persistenţa lor în această mişcare nebunească organizează nenorocirea 

neamului lor însuşi şi să-i încunoştiinţeze că, dacă nu-şi vor îndrepta greşeala cu o desăvârşită şi 

sinceră părere de rău, biserica îi are întretăiaţi din totalitatea creştinilor şi pe toţi vinovaţi anatemei 

veşnice‖.  De asemenea, cu grele cuvinte, patriarhul i-a cerut mitropolitului moldav „să fie atent şi 

să înţeleagă că are a da socoteală la tribunalul cel nemituit al Domnului [...] dacă nu-şi va îndeplini 

datoriile arhiereşti, convingându-i pe cei înşelaţi şi eliberându-i de jurământul satanic‖, apoi l-a 

ameninţat că, dacă se va opune şi va întreprinde altceva decât i-a cerut, prin cuvânt, prin fapte sau 

prin idei, va fi decăzut din gradul ierarhic şi condamnat ca „membru eterogen, străin de biserica lui 

Dumnezeu şi vinovat de caterisire nedezlegată‖
16

. 

Deşi, prin aceste misive, patriarhul Grigorie încerca să-şi reabiliteze imaginea în faţa 

autorităţilor otomane, căutând să se salveze de acuzaţia de sprijinire a Eteriei, la 10 aprilie a fost 

numit la Constantinopol un nou vizir, care, încă de a doua zi, după săvârşirea liturghiei, i-a 

spânzurat pe patriarh şi pe arhierei, faptă tragică ce a provocat disperarea oamenilor, căci „să vadă 

                                                             
14 Reprodusă în Ibidem, pp. 114-116. 
15 Theodor Codrescu, Uricarul, vol. V, Tipografia Buciumului Român, Iaşi, 1862, pp. 68-76; Ioan Bianu, Nerva Hodoş, 

Dan Simonescu, Bibliografia românească veche. 1508-1830, tom. III, ediţia Academiei Române, Atelierele Socec & 

Co., Bucureşti, 1912-1936,  p. 389; Constantin Erbiceanu, op. cit., pp. 113-116, 371, 372, 540. 
16 Ibidem, pp. 367-370. 
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un sfinţit sinod ca criminalii spânzuraţi şi batjocoriţi, părea că este acel timp al răstignirii lui 

Hristos‖
17

. 

Fuga domnitorului a adus cu sine retragerea din Iaşi a unei mari părţi a populaţiei, 

radicalizarea atitudinii autohtonilor faţă de greci, prin reducerea daniilor către cei din Iaşi şi prin 

sfătuirea lor să plece, precum şi instituirea căimăcămiei alcătuite din boieri şi condusă de 

mitropolitul Veniamin.  De asemenea, imediat după plecarea domnitorului, pentru a salva ţara de 

acuzaţia de colaborare cu răzvrătiţii, boierii şi clerul au alcătuit un arz către Poartă, prin care 

informau puterea suzerană despre „nenorocirea nevinovatului pământ‖ şi despre „durerea rănii 

pricinuite de către stricăcioasa împerechere a apostaţilor greci, ce s-au obrăznicit a ridica arme şi cu 

cumplire a vătăma pământul Moldovei‖.  Totodată, autorii arzului asigurau puterea suzerană de 

supunerea şi loialitatea ţării şi o rugau să intervină pentru a o salva din mâinile eteriştilor, cerându-i 

şi un hatişerif pentru pronomiile pierdute prin „întrebuinţările cele rele ale domnilor greci‖, în care 

să se prevadă „dezrădăcinarea din pământul acesta şi niciodată a mai locui grecii şi arnăuţii‖, 

permisiunea de alcătuire de pravile în limba patriei, domn pământean „pe care obştea îl va alege‖, 

precum şi administrarea de către români a mănăstirilor închinate, serios afectate de abuzurile din ce 

în ce mai grave ale egumenilor străini
18

. 

Conflictul dintre greci şi români s-a agravat după ce, prin interceptarea corespondenţei 

acestora, eteriştii au aflat că un alt arz al moldovenilor fusese trimis Porţii prin Theodor Balş şi 

Ionică Tăutul.  Înfuriaţi de gestul autohtonilor, cu mare violenţă, rebelii au venit să le ceară 

socoteală boierilor baricadaţi la Mitropolie, pe care i-au acuzat că ar fi avut un comportament 

necreştinesc, la care aceştia le-au replicat că necreştinească e spolierea ţării şi că vor ca grecii să 

plece
19

. 

Cu toate că li se ceruse să părăsească Principatul, eteriştii au răspuns prin luarea în stăpânire 

a Curţii domneşti şi a poştei, precum şi prin ameninţarea boierilor, încât, deşi insurgenţii le 

interziseseră unora dintre membrii protipendadei să iasă din Iaşi, oraşul s-a depopulat rapid, dintre 

boieri rămânând doar câţiva şi mitropolitul, fără pază, timp în care prădarea şi înspăimântarea de 

către anarhişti a locuitorilor rămaşi a atins cote ce îl făceau pe vornicul Alecu Beldiman  să scrie: 

„Tânguiri, ţipete, răcnet, te las a închipui/ Căci în scris nu-i cu putinţă a putea alcătui‖
20

. 

Căutând în continuare soluţii pentru apărarea Moldovei, Veniamin Costachi şi boierii l-au 

trimis la Brăila pe ierochirixul Ghenadie Roset, un om al Mitropoliei, spre a asigura puterea 

suzerană de credinţa ţării – de care aceasta s-a convins
21

 – dar, la revenire, mesagerul a fost prins de 

eterişti şi silit să le spună scopul călătoriei sale, încât abia după trei zile mitropolitul, îngrozit, a 

reuşit „cu necaz şi supărări, cu rugăciuni o mulţime şi cu oareşicare dări‖, să îl scape
22

. 

De o soartă similară au avut parte şi boierii Theodor Balş şi Ionică Tăutul, care, tot la 

întoarcere, au fost prinşi şi închişi, dezbrăcaţi, certaţi şi batjocoriţi pentru a mărturisi adevărul, dar, 

reuşind să fugă, au fost primiţi cu mare bucurie de Veniamin, care, pentru a le salva vieţile, i-a 

ascuns la Mitropolie, iar grecilor furioşi, care veniseră să-i caute „slobozind din pistoale şi strigând 

cât puteau‖, le-a răspuns că nu ştie nimic despre ei şi că, dacă refuză să plece, va trage clopotele 

pentru a chema poporul în ajutor
23

. 

Acutizarea conflictului dintre autohtoni şi insurgenţi a fost semnalată şi de Iacov Rizu, fost 

ministru al domnitorului Mihail Suţu, care afirma că „o aşa ură născută între greci şi moldoveni din 

nerespectul religiozităţii sau, mai adevărat, din nebunia celor din jurul lui Pendedeca şi din 

                                                             
17 După cum scria, la 13 aprilie, un român anonim aflat la Constantinopol (Ibidem, pp. 372-374; V. A. Urechia, Istoria 

românilor, tom. XIII, p. 168). 
18 Ibidem, pp. 102-105. 
19 Alecu Beldiman, op. cit., p. 23. 
20 Ibidem, p. 27.  
21 Ibidem, pp. 28, 29; N<icolae> Dobrescu, Istoria Bisericii Române, Editura Institutului de Arte Grafice „Speranţa‖, 

Bucureşti, 1922, p. 162. 
22 Alecu Beldiman, op. cit., p. 30. 
23 Ibidem, pp. 30-34. 
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netrebnicia guvernatorilor, a adus tulburări în ţară‖.  Aceeaşi sursă mai consemna că, în a doua parte 

a lunii aprilie, nobilii locali, „subjugându-se de egoismul – aşa considera autorul elen! – 

compatrioţilor celor mai însemnaţi‖, au produs furia grecilor, iar unii mai îndrăzneţi au decis să-i 

ucidă pe mitropolit şi pe cei dintâi boieri şi să preia guvernarea, iniţiativă pe care Pendedeca, 

influenţat de sfătuiri înţelepte, a socotit-o „abjectă şi necuviincioasă‖ şi a oprit-o
24

. 

Starea deplorabilă a Principatului era descrisă elocvent într-o circulară adresată populaţiei la 

30 aprilie de către Isprăvnicia Neamţului, în care se consemna că „aceşti făcători de rele greci, sub 

cuvânt de a-şi aduce în slobozenie patria şi ţările lor, ne-au robit pe noi, şi pe lângă nenumăratele şi 

nesuferitele rele şi pătimiri ce au pricinuit la toată starea şi la tot moldoveanul, dar mai vârtos 

bieţilor locuitori, cu feluri de silinţe şi prădăciuni, cu feluri de jafuri şi cruzimi, şi-au lăţit obrăznicia 

lor până acolo încât, spaima cuprinzând pe toţi, s-au spart sate, s-au spart târguri, s-au spart ţinuturi 

întregi, şi număr nenumărat de oameni s-au împrăştiat, lăsând şi case şi avere, şi cu un cuvânt ţara 

mai toată s-a hrentuit; până şi cei mai întâi boieri, reazemul ţării şi părinţi a toată obştea, au fost 

siliţi a se împrăştia, ţara noastră a rămas pustie şi pământul nostru a ajuns pământul plângerii‖
25

. 

Consemnări similare întâlnim chiar şi la grecul Iacov Rizu, care afirma că „se asemăna 

Moldova cu o barcă în mijlocul valurilor furtunii‖ şi că localnicii, „pe de o parte temându-se de 

năvălirea şi jaful turcilor, care era asociat întotdeauna de omoruri şi arderi, după obiceiul barbarilor, 

iar pe de altă parte presupunând o răzbunare a grecilor, mai ales după trimiterea la Brăila a celor 

patru boieri, în formă de deputăţie, s-au refugiat la confiniile Rusiei ospitaliere, această repetată 

fugă şi reîntoarcere a localnicilor fiind cauza ruinătoare a Moldovei şi fenomen de descurajare 

morală‖
26

. 

Pustiirii produse de către greci s-a adăugat, ulterior, cea produsă de către turci, din iulie 

1821 până în iulie 1822, Principatele fiind puse la o grea încercare de ocupaţia armatelor turceşti, 

căci „tot ceea ce răzbunarea politică şi religioasă, unită cu sălbăticia orientală, poate născoci, turcii 

au pus în aplicare de-a lungul acestei cumplite perioade‖
27

. Exemplificând abuzurile, mănăstiri 

precum Agapia, Văratec sau Râşca, ce nu puteau fi acuzate de a fi servit drept azil eteriştilor, au fost 

prădate de ieniceri, iar jafurile şi incendierile din Iaşi nu conteneau, turcii interzicând chiar şi 

slujbele bisericeşti, baterea toacelor şi tragerea clopotelor
28

. 

Astfel, implicarea Moldovei de către Rusia în susţinerea Eteriei, urmată de dezavuarea 

acesteia, a plasat ţara într-o situaţie foarte dificilă, de conflict atât cu revoluţionarii greci, cât şi cu 

Poarta, antrenându-l într-o „furtună primejduitoare de 16 luni mai bine‖
29

,  care a avut, totuşi, 

urmarea benefică a înlocuirii domnitorilor greci cu pământeni, fapt ce a pus bazele renaşterii 

naţionale. 
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Abstract: The Tibetan Buddhist teachings promote the practice of compassion, as a spiritual state that stems 

from the wish that all beings should be freed from suffering and its causes, as a feeling of love, of 

responsibility and respect for everything that exists around us. Buddha had showed that existential suffering 
is birthed by our consciousness, which has no coherent vision of itself, nor of what takes place around itself, 

thus making us feel like limited beings, independent on whatever is around ourselves. In Buddhism, the main 

cause of our suffering is the ignorance that stems from the attachment to the notion of a personal identity, of 
an impermanent ego. In the Buddhist perspective, compassion is a form of liberation from attachment and a 

feeling of impartiality towards all the other conscious beings. The Bodhisattva ideal is an example of 

renouncement of self and the altruism of the one that seeks to free himself in order to save the others. 
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1. Sensurile și semnificațiile compasiunii în învățăturile buddhiste 

Altruismul, empatia și compasiunea sunt indisociabile și au devenit, alături de toleranță, prin 

persoana atât de mediatizată a lui Dalai Lama, imaginea emblematică a buddhismului tibetan. 

Învățăturile buddhismului Marelui Vehicul, al salvării universale - Mahāyāna - răspândit din Tibet 

până în Extremul Orient, proslăvesc practicarea compasiunii nu doar față de semenii noștri, ci față 

de toate ființele, indiferent de forma lor exterioară - umană sau non-umană, pentru că toate au 

dreptul legitim de a se elibera de suferință și de a se bucura de fericire. Scopul ultim care trebuie 

atins de practicanții buddhismului este Trezirea, adică eliminarea tuturor imperfecțiunilor minții și 

făptuirea binelui pentru toate ființele. Practica compasiunii în buddhism este o stare de spirit 

izvorâtă din dorința ca toate ființele să fie eliberate de suferință și de cauzele acesteia, e un e un 

sentiment de iubire, de responsabilitate și respect față de tot ceea ce există în jurul  nostru (Ricard, 

M., 2013). Cuvântul tibetan pentru compasiune - tse wa- se referă și la acea stare de spirit care  

include dorința de a fi noi înșine izbăviți de suferință,  Pornind de la acest fapt, putem extinde acest 

sentiment firesc pentru a-i include, a-i primi în el și pe ceilalți (Dalai Lama, 2015, p.67).  

Etica buddhistă are în centrul preocupărilor sale conceptul ahimsa – „lipsa oricărui rău, lipsa 

de violență, adică a nu face rău nimănui‖ (Rinpoche, G., 2012, p. 16). Este necesar, spun budhiștii, 

să nu rănim pe nimeni, nici cu corpul nostru, nici cu cuvintele sau mintea noastră. Pentru aceasta, 

trebuie să eliminăm egoismul, lucru deloc simplu, fiindcă egoismul se află la „niveluri diferite și 

numeroase, de la cele mai elementare și până la cele mai subtile‖ (ibidem, p. 17). Iată de ce 

budhismul recomandă practicarea meditației, al cărei scop principal este disciplinarea minții și 

conștientizarea faptului că toate experiențele, bune sau rele, își au rădăcina în mintea noastră. 

Cauzele reale ale suferințelor noastre sunt stări mentale precum ura sau mânia, iar la baza acestora 

se află ignoranța și egoismul. „Egoiștii sunt ca persoanele al căror corp este acoperit de răni: 

oriunde merg sau orice fac, tot ce ating le provoacă suferință‖ (ibidem, p.22). Dar și cauzele fericirii 

sunt tot stări mentale, precum mulțumirea, bunăvoința, răbdarea, dragostea binevoitoare și, 

bineînțeles, compasiunea.     

Din perspectiva buddhismului, comportamentul altruist aduce numeroase beneficii în 

experiența umană de zi cu zi. Ca ființă socială, omul nu poate trăi izolat de ceilalți, supraviețuirea 

lui fiind legată strâns de cooperarea, ajutorul și bunăvoința semenilor săi. Satisfacerea nevoilor 

umane, începând de la cele mai simple, cum ar fi hrana și adăpostul, până la cele mai complexe, 
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precum respectul și recunoașterea propriei valori, depind de alții. „Toate evenimentele și incidentele 

vieții sunt atât de strâns legate de soarta altora, încât o persoană nu poate nici măcar să acționeze. 

Multe activități umane obișnuite, atât pozitive, cât și negative, nu pot fi nici măcar concepute 

separat de existența altor oameni‖ (Dalai Lama; Cutler, H. C.  2015, p. 79-80). Cel care crede că 

este independent trăiește o iluzie, pentru că avem nevoie de o conexiune reală cu ceilalți pentru a fi 

ființe umane împlinite. Dat fiind faptul că diferitele trăsături și aspecte ale vieții fiecărui om, cum ar 

fi, de exemplu, sănătatea fizică și emoțională, depind de relațiile cu ceilalți, este clar că fără 

cultivarea altruismului, empatiei și compasiunii, calitatea vieții noastre are de suferit. „Altruismul  

nu este doar un ideal religios, este o cerință indispensabilă pentru omenire‖ (ibidem, p.84), pentru că 

aceasta nu va putea evolua dacă sentimente precum ura, mânia și invidia se intensifică peste 

măsură.   

În buddhism, compasiunea nu se reduce la mila față de ceilalți; ea implică „o deschidere 

completă a inimii‖, fiind o formă „de iubire care nu presupune atașamentul sau speranța de a primi 

ceva în schimb‖. În termeni tibetani, compasiunea „e un sentiment spontan de relaționare cu toate 

ființele vii. Ceea ce simți tu, simt și eu, ceea ce simt eu, simți și tu. Nu e nicio diferență între noi‖ 

(Rinpoche, Y. M., Swanson, E., 2009, p. 133).    

Așa cum arată Mathieu Richard, (Andre, C.; Jollien, A.; Ricard, M., 2017) împotriva 

tendinței existente la nivelul simțului comun de a nu distinge între altruism, empatie și compasiune, 

buddhismul afirmă că în spatele acestor noțiuni se află stări mentale diferite, care au diverse 

repercusiuni asupra comportamentelor noastre și ale celorlalți. În esență, altruismul este intenția de 

a face bine celorlalți, fără a urmări vreun interes sau vreun câștig. Atunci când altruismul se 

confruntă cu suferința cuiva, el se transformă în compasiune. La rândul ei, empatia prezintă două 

aspecte, unul afectiv și altul cognitiv. Empatia afectivă presupune identificarea cu sentimentele 

celuilalt, simțirea suferinței sau a bucuriei pe care el le trăiește. Cea cognitivă înseamnă a te pune în 

locul celuilalt, sau a-ți imagina ce simte acesta fără a simți neapărat aidoma lui. Empatia ne ajută să 

cunoaștem situația celuilalt și să fim preocupați de soarta sa. Dar, dacă ne oprim la a simți empatie 

fără să trecem la altruism și compasiune, suntem pândiți de a cădea în deznădejde empatică și 

epuizare emoțională. Nefericirea empatică este rezultatul supraaprecierii capacității noastre de a-i 

ajuta pe alții și poate compromite sănătatea fizică și mentală a celor care devin copleșiți de efectele 

suferinței resimțită de ceilalți  Este necesară deschiderea spre altruism, care duce la dorința de a-l 

ajuta pe cel aflat în suferință, dar și înțelegerea faptului că altruismul și compasiunea au o 

dimensiune cognitivă, care ne permite să înțelegem suferința celorlalți.  

Potrivit lui Dalai Lama „compasiunea se poate defini, în linii mari, drept starea de spirit 

nonviolentă, nevătămătoare și neagresivă. E o atitudine mintală bazată pe dorința ca ceilalți să fie 

izbăviți de suferință și e asociată cu angajamentul, răspunderea și respectul față de ceilalți‖ (Dalai 

Lama; Cutler, H. C., 2015, p.67). Este necesar să cultivăm acea compasiune care nu se rezumă la 

simțirea unei empatii față de o anumită persoană, ci cuprinde și un sentiment de responsabilitate, în 

sensul că vrei să contribui la ușurarea suferinței acelei persoane. Compasiunea este mai intensă și 

mai fermă atunci când se bazează pe un raționament puternic, când este susținută de o convingere la 

care s-a ajuns prin reflecție și investigație. Spre deosebire de o compasiune excesiv afectivă și 

instinctuală, compasiunea rațională nu se poate modifica în funcție de condiții și circumstanțe 

(Dalai Lama, 2015, p.91-93).    

2. Ignoranța, atașamentul și aversiunea 

Buddha a arătat că suferința existențială este născută de conștiința noastră care nu are o 

viziune coerentă nici asupra ei înșiși, nici asupra a ceea ce este în jurul său. Conștiința noastră 

limitată ne face să ne simțim ca ființe limitate și independente de ceea ce ne înconjoară. Ne simțim 

ca entități solitare, printre alte entități solitare. Or, noi suntem legați, în întregime, cu tot ceea ce ne 

înconjoară, pentru că noi facem parte din tot ceea ce ne înconjoară. Pentru că suntem incapabili de a 

avea conștiința apartenenței la tot ceea ce există, avem convingerea că suntem, fiecare dintre noi, un 
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ego în sine și suntem convinși că dacă ne satisfacem ego-ul, bunăstarea și fericirea ne sunt asigurate 

(Marlens, E., 2007, p. 20-21). 

În buddhism, cauza principală a suferinței este ignoranța, confuzia mentală care ne face să 

percepem realitatea într-un fel deformat și să generăm o multitudine de evenimente mentale 

perturbatoare, mergând de la dorința compulsivă de a urî și trecând prin gelozie, aroganță și toate 

celelalte emoții negative. Această ignoranță provine din necunoașterea adevăratei noastre naturi și 

este principala cauză a durerii și nefericirii umane. Confuzia mentală este ca un văl care ne 

obturează vederea clară a realității și înțelegerea adevăratei naturi a lucrurilor. Consecința 

principală, pe plan practic, este incapacitatea de a discerne comportamentele care ne permit găsirea 

fericirii și evitarea suferinței. 

Așa cum se arată în tradiția buddhistă, căutând soluția la problema suferinței umane în 

interiorul minții sale, deci printr-o cercetare introspectivă, Buddha a devenit conștient de întregul 

potențial al propriei sale naturi, „care până atunci fusese limitată la ceea ce în mod obișnuit se 

numește dualism – ideea unui sine  natural real separat de un celălalt, aparent distinct și în mod 

firesc real‖ (Rinpoche, Y. M., Swanson, E., 2009, p. 28). De fapt, totul există pe o bază de 

desemnare interdependentă. „Fără îndoială, noi existăm și ceilalți există, obiectele există, dar numai 

prin dependență, în relație cu altceva. Or, atunci când le sesizăm, o facem ca și când ar exista de o 

manieră independentă, inerentă‖ (Rinpoche, G., 2012, p. 24). Dar acest mod de percepție nu 

corespunde realității, pentru că tot ceea ce există, ființele și lucrurile, se află în interdependență cu 

cauzele lor și cu gândirea care le concepe, le clasifică, le denumește. 

Sursa ignoranței este atașarea la noțiunea unei identități personale, la ego. Acest sine 

conceptual format prin forța obișnuinței, căruia noi îi atribuim o sumedenie de calități, pare a fi 

independent, singular, autonom, durabil. El este prins între atracție și repulsie, între frica de viață și 

angoasa legată de moarte. Acest ego ne procură o încredere instabilă, întemeiată pe ceea ce nu are 

permanență: forță fizică, succes, frumusețe, inteligență, altfel zis, tot ceea ce constituie identitatea 

noastră, atât din perspectiva noastră, cât și a celorlalți. Dar toate acestea sunt supuse schimbării și 

când între dorințele ego-ului și realitate există discrepanțe, ego-ul devine frustrat și încrederea în 

sine se prăbușește, făcând loc suferinței. Pentru buddhism, adevărata încredere în sine este dată de 

calitatea naturală a absenței ego-ului, nu din fragilele sale calități creatoare de iluzie. În experiențele 

de zi cu zi, eul pare real și solid, pentru că noi ne construim identitatea pornind de la corpul nostru, 

care este, în esență, un ansamblu de oase și carne, de la conștiința noastră, care e o succesiune de 

gânduri care vin și pleacă, de la istoria noastră personală, pe care ne-o construim apelând la o 

memorie înșelătoare. Ne mai identificăm cu statutul social la care am acces, cu profesia pe care o 

practicăm, cu filiația, cu reputația etc. Dacă explorăm temeinic toate acestea, putem constata că ceea 

ce numim eu este o etichetă, o convenție, o denumire. (Richard, M., 2013). Dar, toate aceste aspecte 

nu implică faptul că nu posedăm o identitate și că nu existăm deloc. Această idee ar duce la 

nihilism. „Cum existăm în realitate? Buddha a spus: Totul există în mod interdependent‖ 

(Rinpoche, G., 2012, p.87). Lipsa unui eu separat nu presupune inexistența lui totală. La nivelul 

realități relative există un eu convențional, în timp ce la nivelul suprem, absolut al realității, acesta 

nu există.  

Dacă ne identificăm pe noi înșine în calitate de sine individual, care are o existență 

independentă, „începem inevitabil să considerăm că altul reprezintă tot ceea ce nu este sinele. Tot 

ceea ce trăim ne devine, într-un fel, străin‖ (Rinpoche, Y. M., Swanson, E., 2009, p. 148). Ne 

blocăm astfel într-un mod de percepție dualist și privim tot ceea ce este altul sau altceva ca fiind 

surse ale fericirii sau nefericirii noastre. Viața se transformă într-o luptă pentru a fi fericiți, luptă 

cunoscută în sanscrită sub numele de samsara, care se referă la „roata sau cercul nefericirii, la 

obiceiul de a alerga în cerc după aceeași experiență, așteptând de fiecare dată un rezultat diferit‖ 

(idem). Opusul samsarei este nirvana, termen destul de dificil de înțeles, interpretată adesea ca „o 

stare de extaz total sau fericire, ivită din stingerea sau suflarea ego-ului sau a ideii de sine‖ (idem).  
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Buddha a arătat de nenumărate ori că existența noastră se caracterizează prin nepermanență 

și prin suferință, dar și că tot ceea ce este compus este nepermanent. „Corpul și mintea noastră sunt 

nepermanente, ca și suferințele, fericirea și tot ceea ce viețuiește‖ (Rinpoche, G., 2012, p. 59). 

Termenul buddhist pentru nepermanență este amita- tot ceea ce se înfățișează dispare imediat, nu 

durează mai mult de-o clipă. Pentru că această nepermanență subtilă se produce rapid, conștiința 

noastră nu o poate surprinde. Putem, totuși observa o „nepermanență grosieră‖ (idem), cum ar fi 

faptul că o persoană îmbătrânește, dar această nepermanență este continuă și constă în a lua ființă și 

apoi a dispărea. Ceea a ce rămâne în realitate este ceea ce buddhismul numește „continuitate 

similară sau o similaritate a continuității‖ (idem). Spre exemplu, corpul nostru este supus schimbării 

pe parcursul vieții, nu rămâne la fel, ceea ce înseamnă că are o continuitate similară, „el continuă să 

existe, dar cu toate acestea nu este același‖ (idem). Astfel, noi avem o iluzie a permanenței, credem 

că totul rămâne identic și percepem totul în acest mod. 

Termenul buddhist dukkha înglobează suferințele  primare, fizice și materiale, dar el 

vizează, îndeosebi, suferințele noastre esențiale, metafizice. Buddha a vrut să atace suferința născută 

din faptul că suntem homo sapiens, ființe dotate cu o conștiință a timpului care trece. Suferința pe 

care o vizează învățăturile sale este cea legată de degenerescență, bătrânețe, moarte. Conștiința 

morții este generatoarea principalei noastre frici existențiale și, pentru a ne proteja de ea, noi 

construim ego-ul nostru, așa cum un copil construiește un castel din cuburi lego. Eliberarea se 

situează dincolo de dualitățile care constituie lumea noastră fenomenală, dincolo de contradicțiile 

din care este format tot ceea ce are ființă și care sunt surse de suferință și conflict (Marlens, E., 

2007, p. 15-16).  

Conceptul impermanenței are un rol major în gândirea buddhistă, iar contemplarea 

precarității vieții, este una dintre metodele fundamentale ale practicantului buddhist. Acestei 

contemplări i se suprapune credința în posibilitatea atingerii unei stări de eliberare spirituală, de 

despărțire de suferință și de ciclurile nesfârșite ale reîncarnării. Astfel, practicantul face un pas 

important  către înțelegerea adevăratei naturi a realității și către eliminarea ignoranței, care e sursa 

fundamentală a suferinței noastre (Dalai Lama, Cutler, H. C., 2015, p. 90).  

Percepția unui sine ca fiind separat de alții este un mecanism biologic care ne asigură 

supraviețuirea primară, pentru că trăim într-un corp care are nevoi fizice și emoționale, care se cer a 

fi satisfăcute.  Problemele vin odată cu apariția și dezvoltarea atașamentului care este „o dependență 

coercitivă de obiecte sau de experiențe exterioare care produc iluzia de întreg‖ (Rinpoche, Y. M., 

Swanson, E., 2009, p.150). Atașamentul are tendința de a deveni mai puternic  odată cu trecerea 

timpului și oricât de mult am obține din ceea ce ne dorim, nu suntem niciodată mulțumiți cu 

adevărat, orice satisfacție fiind trecătoare. Avem tendința de confunda „simpla trăire a fericirii și 

obiectele care ne fac fericiți temporar‖ (idem), ceea ce ne determină să căutăm în exteriorul nostru 

fericirea și sursele ei. Orice atașament generează o frică intensă că fie nu vom putea menține sau 

vom pierde ceea ce avem, fie că nu vom dobândi ceea ce ne dorim. În buddhism, această teamă e 

cunoscută sub numele de aversiune: „o rezistență la schimbările inevitabile ce au loc ca urmare a 

naturii nepermanente a realității relative‖ (ibidem, p.153). 

Credința într-un sine durabil, având o existență independentă, ne determină să ne opunem 

schimbărilor inevitabile și să încercăm să conservăm acest sine iluzoriu în siguranță și la adăpost. 

Dacă ne simțim împliniți, dorim să rămânem permanent în această stare, iar dacă situația noastră se 

schimbă, durerea pe care o simțim ne poate destabiliza și manifestăm aversiune. Aceasta întărește 

acele „patternuri neuronale care generează o construcție mentală despre propria persoană, potrivit 

căreia suntem limitați, slabi și incompleți‖ (ibidem, p.154).  

Din perspectiva învățăturilor buddhiste, compasiunea presupune o anumită eliberare de 

atașament, un sentiment de imparțialitate față de toate ființele conștiente.  În mod obișnuit, 

compasiunea noastră este foarte părtinitoare, fiindcă este amestecată cu atașamentul pe care îl 

manifestăm pentru acele persoane pe care le iubim și le apreciem, pentru că ne sunt rude sau 

prieteni și cu distanțarea față de cei pe care îi considerăm neprietenoși sau dușmani. Reacția noastră 
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emoțională față de ceilalți este fluctuantă, pentru că ea se bazează pe proiecția unor calități pozitive 

asupra obiectului compasiunii. Dacă reacțiile acestuia față de noi nu mai corespund așteptărilor 

noastre, atunci compasiunea noastră față de el se va diminua și se poate transforma în aversiune. 

Adevărata compasiune presupune depășirea prejudecăților față de ceilalți și recunoașterea 

experienței suferinței la toate ființele. Orice ființă este demnă de compasiune, indiferent de 

comportamentul ei și o astfel de compasiune, bazată nu doar pe sentiment, ci pe înțelegerea faptului 

că toate ființele sunt supuse suferinței și își doresc să se elibereze de aceasta și să fie fericite, poate 

fi extinsă și la dușmani, la cei ce care ne fac rău și ne rănesc (Dalai Lama, 2015).   

Cultivarea imparțialității înseamnă a oferi iubirea și compasiunea și bunăvoința atât celor 

dragi, cât și străinilor și dușmanilor noștri, pentru că atât bucuria, cât și suferința noastră sunt în 

legătură directă cu bucuria și suferința celor din jur. Cei care sunt preocupați doar de propria 

persoană, sunt mereu stingheriți și nemulțumiți, nu au relații sincere, calde și armonioase cu ceilalți 

și nici nu obțin simpatia și ajutorul celor din jur. În schimb, cei care au spiritul deschis și sunt 

receptivi la nevoile celorlalți, au o mai bună dispoziție fizică și emoțională și primesc atenția și 

ajutorul de care au nevoie (Ricard, M., Revel, J., Fr., 2015).   

3. Calea bodhisattva 

Din perspectiva buddhismului tibetan, bunăvoința iubitoare și compasiunea nu se confundă 

cu ceea ce înțelegem noi prin dragoste. Aceasta este legată de reacții fizice, emoționale și mentale 

asociate dorinței, ceea ce întărește iluzia dualității despre sine și celălalt. „Există un sentiment de 

atașament sau de dependență față de obiectul iubit și un fel de ușurare personală sau avantaj care 

însoțește iubirea pentru cineva sau ceva de care ești atașat‖ (Rinpoche, Y. M., Swanson, E., 2009, p. 

214). Învățăturile Mahāyāna subliniază în mod constant că orice acțiune personală trebuie să fie 

motivată de intenția de a aduce foloase și altora, de a fi interesată de bunăstarea altor ființe. Cel care 

este receptiv la suferințele celorlalți și încearcă să atingă iluminarea pentru binele celorlalți, spre a-i 

conduce spre eliberare, urmează calea bodhisattva.  

Idealul de bodhisattva este un exemplu de renunțare la sine și de altruism a celui care 

urmărește să se elibereze pentru a-i salva pe ceilalți. Iată definiția dată acestui ideal într-un text din 

Prajnaparamita, una dintre culegerile de scripturi buddhiste cunoscută ca Sutrele perfecțiunii 

înțelepciunii: „ Făptuitorii a ceea ce este anevoios sunt bodhisattva, marile ființe pornite pe drumul 

Supremei Iluminări. Ei nu vor să obțină propria lor Nirvana, ci au parcurs prea dureroasa lume a 

existenței, având ca Țel Iluminarea Supremă. De aceea ei nu tremură în fața nașterii și a morții, ci s-

au pus în mișcare pentru folosul lumii. Ei au făcut acest legământ: vrem să devenim un adăpost 

pentru lume, un refugiu pentru lume, un loc de repaus pentru lume, mijloace de mântuire ale lumii‖ 

(în Tudorancea, T., coord., 1993, p. 158).  

Bodhisattva este o persoană curajoasă, are înțelegere intuitivă, este blând, grijuliu, afectuos, 

altruist. El nu caută recunoaștere pentru faptele lui bune, lucrează asupra propriilor greșeli și 

slăbiciuni,  înfruntă provocările. Privește gândurile și emoțiile tuturor ființelor ca fiind legitime și îi 

acceptă pe toți așa cum sunt, fără să-i judece și să-i acuze (Rinpoche, S.T., 2015).  

 Scopul celor care urmează această cale este de a-i elibera pe oameni de ignoranță, patimi și 

rău. Dată fiind marea lor compasiune, dublată de înțelepciune, bodhisattva au luat decizia de a se 

ilumina exclusiv pentru beneficiul altora. Calea lor nu este una de renunțare și abandonare a lumii, 

ci una de afirmare și  transformare a lumii. Ei s-au angrenat cu dăruire pe calea ființei iluminate, 

pentru a atinge înțelepciunea care stă la baza stării de buddha, altfel zis, cunoașterea tuturor 

formelor și a căilor oricărei ființe.  

Potrivit lui Dalai Lama (2015), idealurile lui bodhisattva includ anumite aspecte necesare 

pentru propria dezvoltare, dar și pentru dezvoltarea celorlalți. Cele șase paramita sau perfecțiuni 

pentru autodezvoltare sunt: generozitatea, moralitatea, răbdarea, efortul entuziast, concentrarea, 

înțelepciunea. Cele patru mijloace sunt: să oferi ceea ce este urgent necesar, să vorbești totdeauna 

cu blândețe, să oferi îndrumare etică altora, să demonstrezi aceste principii prin propriul tău 

exemplu.  
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Parcurgerea acestei căi presupune renunțarea la plăcerile trecătoare și la fericirea proprie, la 

aversiune față de greutățile cotidiene și la orice atașament, „dar nicidecum la ființe sau la adevăratul 

efort propriu, acela de a aduce bunăstarea tuturor‖ (Rinpoche, G., 2012, p. 124). De îndată ce o 

persoană a dezvoltat renunțarea, constată că toate ființele suferă datorită perturbărilor mentale și se 

simte mai responsabilă de suferința acestora, decât de propria suferință. Ea nu va dezvolta 

renunțarea doar pentru sine, ci și pentru ceilalți. Spre deosebire de practicanții  Micului Vehicul, 

care se preocupă de eliberarea individuală, cei ai Marelui Vehicul, se simt responsabili de situația 

celorlalte ființe, iar adoptarea unei astfel de atitudini nu e deloc simplă. Calea unui bodhisattva 

„este mai mare și mai curajoasă‖ (ibidem, p.125).  El ajunge să simtă o profundă simpatie și o 

compasiune nemărginită, numită în sanscrită Mahakaruna, ceea ce înseamnă Marea Compasiune.  

La această stare se ajunge „printr-un antrenament calm și progresiv al minții și o consolidare a micii 

compasiuni pe care o posedăm lăuntric‖ (ibidem, p.128).  

Un bodisattva are o viziune vastă asupra naturii și condiției umane, el fiind capabil să vadă 

nu doar situația prezentă, ci toate viețile trecute și viitoare din ciclul existențelor, constatând că la 

nivel ultim nu există nicio diferență între ființe. El își ia angajamentul de a conduce toate ființele 

spre o fericire durabilă, dar știe că o astfel de sarcină implică o responsabilitate imensă. Când 

ajunge să gândească astfel, în el se ivește bodhicitta, mintea iluminată. Acest termen este compus 

din cuvântul sanscrit bodhi, care se traduce drept „a se trezi, a deveni conștient, a observa sau a 

înțelege‖ și cuvântul citta, care se traduce, de regulă prin minte ((Rinpoche, Y. M., Swanson, E., 

2013, p.237). Există două aspecte ale bodhicittei: absolută și relativă. Bodhicitta absolută „este 

pătrunderea directă în natura minții (...), nu există nicio distincție între subiect și obiect, între 

propriul sine și altul; toate ființele sunt recunoscute spontan ca manifestări perfecte ale naturii de 

Buddha‖ (Rinpoche, Y. M., Swanson, E., 2009, p. 230-231). Practica bodhicittei relative, în care se 

lucrează în cadrul relației dintre propriul sine și altul,  implică aspirația și aplicația. Bodhicitta 

aspirației „înseamnă cultivarea dorinței sincere de a ridica toate ființele însuflețite la nivelul la care 

își pot recunoaște natura de Buddha‖ (idem). Cea a aplicației se concentrează asupra drumului de 

atingere a scopului bodhicittei aspirației, „eliberarea tuturor ființelor însuflețite de toate formele și 

cauzele suferinței prin recunoașterea naturii lor de Buddha (ibidem, p.232). 

4. Rodul compasiunii 

Majoritatea disputelor dintre oameni provin dintr-o neînțelegere a motivelor pentru care 

ceilalți acționează într-un mod sau altul. Cu cât suntem ghidați mai mult de compasiune, cu atât e 

mai puțin probabil să ne implicăm într-un conflict sau reușim să-l administrăm mai bine.  

O rugăciune buddhistă foarte veche, cunoscută sub numele de Cei patru nemărginiți, începe 

cu versurile următoare: 

„Fie ca toate ființele însuflețite să aibă parte de fericire și de motive de fericire. 

Fie ca toate ființele însuflețite să fie ferite de suferință și motive de suferință.‖ 

(Rinpoche, Y. M., Swanson, E., 2009, p. 136) 

Potrivit lui Dalai Lama, compasiunea este o stare naturală a vieții umane și cultivarea ei este 

necesară indiferent dacă oamenii au sau nu convingeri religioase. Compasiunea și afecțiunea umană 

nu fac parte doar din religie, fie ea buddhistă sau nu, ci din natura umană. Ea trebuie inclusă în 

pregătirea etică a copiilor, care trebuie familiarizați cu valorile compasiunii, bunăvoinței iubitoare și 

altruismului încă de la o vârstă fragedă,  pentru ca ei, ca viitori adulți, „să aducă beneficii societății 

și întregii umanități‖ (Goleman, D., 2008, p. 272).  Toți indivizii, indiferent de apartenența lor 

religioasă, de statutul socioprofesional, sunt membri ai comunității umane și „fiecare are 

responsabilitatea de a se preocupa de întreaga comunitate (...). Nu facem asta nici pentru 

Dumnezeu, nici pentru Buddha, nici pentru vreo altă planetă, ci pentru planeta pe care trăim. ‖ 

(ibidem, p.278). Natura umană nu este în esența ei agresivă, egoistă, crudă și calculată. Un procedeu 

clasic de cultivare a compasiunii în buddhism este „acela de a vedea toate celelalte ființe vii așa 

cum o vezi pe propria mamă‖. Astfel, am putea să-i privim pe ceilalți „cu un sentiment de căldură, 

dragoste, bunătate, afecțiune și recunoștință‖ (Dalai Lama, Goleman, D., 2005, p .437).  
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„Toate nefericitele mele mame  

Au fost mistuite de-al suferinței foc; 

Nemaiputând îndura aceasta, binecuvântează-mă 

Ca din străfundul inimii mele să țâșnească compasiunea‖ 

(în Rinpoche, G., 2017, p.143). 

Alegerea imaginii mamei aflate în suferință ca motiv în meditația care urmărește dezvoltarea 

compasiunii nu este întâmplătoare, fiindcă afecțiunea și grija mamei pentru copil, spiritul ei de 

sacrificiu sunt modelul suprem al bunătății, care nu se limitează doar la specia umană. Acționând ca 

și cum toate ființele ne-au fost mame, plecând de la ideea „că nu există nicio deosebire între cei pe 

care-i numim prieteni, dușmani sau care ne sunt indiferenți‖ (Rinpoche, G., 2017, p.161) trebuie să 

le fim recunoscători pentru bunătatea lor. În esență, această recunoștință se rezumă la a le ajuta să 

obțină fericirea și a le elibera de suferință. 
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Abstract: Gabriela Adameşteanu is today one of the canonical writers of post-war Romanian literature, and 

her most famous novel, Wasted Morning, enjoys the most critical appreciation and benefits from most 
translations in other languages. This article analyzes the "epopee" of Vica Delcă, the most picturesque 

character of the narrative polyphony. With the outrageous and rough speech of a simple woman in the slum, 

and with her practical and economical spirit, ridiculously dressed as and hunchbacked, Vica is the image of 
the survivor in difficult historical times, the symbolic image of the ordinary Romanian who went through two 

wars and hardly goes over communism. 
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Gabriela Adameșteanu este, azi, una dintre scriitoarele canonice ale literaturii române 

postbelice. În Istoria critică a literaturii române, Nicolae Manolescu o include în capitolul dedicat 

prozei șaizeciste. După criterial vârstei biologice, Gabriela Adameșteanu aparține generației ‘60, 

deși debutul său a fost unul întârziat (în 1975, cu romanul Drumul egal al fiecărei zile). Istoricul și 

criticul literar observă însă că „scriitorii care au început să publice după 1970 au inovat în primul 

rând în felul de a considera realitatea. Metaforic, perspectiva lor poate fi numită mioapă. Ochiul se 

apropie foarte mult de o realitate devenită foarte poroasă― (Manolescu, 2008: 1198). Reforma 

neorealistă nu va fi, totuși, dusă aici până la ultimele sale consecințe (eludarea aspectului istoric al 

realității, absența ierarhizării evenimentelor în funcție de semnificație, inconsistența personajelor, 

incoerența ansamblului epic etc.), dar acest mod de a înregistra realitatea, și prin micronii banalului 

cotidian, anunță deja o nouă poetică a prozei (care va fi ulterior teoretizată și exersată de generația 

‘80). 

 Din punctul de vedere al filiațiilor, Gabriela Adameșteanu se înscrie în descendența 

romanului psihologic modernist (Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu), iar comentatorii 

cărților sale, mai ales cei străini, au făcut trimiteri și la tehnicile narative ale lui Proust sau Joyce, 

numele de referință ale modernismului prozastic, la care se raportau și scriitorii interbelici. Gabriela 

Adameșteanu nu folosește însă doar procedee specifice ionicului, monologul interior sau fluxul 

conștiinței, ci și stilul indirect liber, și chiar perspectiva unui narator obiectiv, atribuite, de regulă, 

doricului. Toate aceste moduri de a nara, proprii fie prozei traditionalist-realiste, fie aceleia 

modernist-psihologice, se regăsesc în cuprinsul literaturii ei, în diverse proporții sau combinații. De 

aceea, se poate spune că Gabriela Adameșteanu este, deopotrivă, o maestră a realismului psihologic 

și social. În neomodernismul românesc al anilor ‘60-‘70, în care coexistă atât elanul recuperator, cât 

și nevoia de inovare, esteticile nu doar se concurează, dar se și întrepătrund, uneori în cadrul 

aceleiași cărți.  

 Dimineață pierdută (1983, deși a intrat în librării în aprile 1984) este romanul cel mai 

celebru al Gabrielei Adameșteanu. Se bucură de cele mai multe aprecieri critice (capodoperă a fost 

termenul pe care mulți nu s-au sfiit să-l folosească în evaluare) și beneficiază de cele mai multe 

traduceri în alte limbi. Edițiile de după 1989 se vor întregi cu paginile eliminate de Cenzura 

comunistă la ediția princeps. Dimineață pierdută are o construcție narativă polifonică, 

pluriperspectivată, în care se amestecă nu doar vocile diferite ale unor personaje (din elita 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

419 

 

intelectuală, din burghezie și din lumea mahalalei), ci și epocile istorice (sfârșitul Belle Époque, 

interbelic, anii stalinismului și ai ceaușismului din deceniul al optulea). În prima parte a romanului, 

fosta negustoreasă Vica Delcă, într-o dimineață de la finele anilor ‘70, își începe obișnuita 

peregrinare pe la casele rudelor și cunoscuților. După un scurt popas la cumnata sa, în Berceni, unde 

nu-l găsește decât pe taciturnul nepot Gelu, ajunge în cartierul Domeniilor Regale, la Ivona Scarlat, 

vlăstar al burgheziei de altădată, acum scăpătate. Întreținându-se la o cafea și depănând amintiri din 

trecut, cele două femei deschid un vechi album cu fotografii. Prin acest artificiu textual se introduc 

părțile a doua și a treia ale Dimineții pierdute, un roman de familie din preajma izbucnirii Primului 

Război Mondial, care ar putea funcționa și autonom. De fapt, precum la Camil Petrescu, se îmbină, 

în interiorul romanului familiei Mironescu, tema geloziei și a războiului. Partea a patra revine în 

prezentul taifasului dintre Vica și Ivona, el însuși trecut, dacă e privit prin prisma Epilogului, în care 

Vica este vizitată la spital de către Gelu. Această sumară prezentare a structurii Dimineții pierdute 

nu poate însă devoala întreaga complexitate a angrenajului narativ, în care dialogul personajelor se 

melanjează cu stilul indirect liber și cu monologurile interioare. Replica directă, frustă sau ipocrită, 

este urmată, cel mai adesea, de o repliere interioară, observația microrealistă imediată alternează cu 

retrospectivele, mai reduse sau foarte ample. Oralitatea debutonată, vie și colorată a Vicăi Delcă, 

reprezentând vocea mahalalei bucureștene, contrastează cu limbajul corect, uneori incolor, alteori 

franțuzit, însă plin de elipse și de eschive, al burgheziei și al conversațiilor sale mondene, dar și cu 

stilul elitist, intelectual, scriptic, din jurnalul profesorului universitar Ștefan Mironescu (tatăl 

Ivonei). Reușita artistică a romanului rezultă din modul în care se intercalează atât planurile 

temporale, ale unor perioade istorice distincte, cât și cele interioare și exterioare sau individuale și 

colective (dramele personale și cele social-politice), precum și din felul în care sunt mânuite 

registrele limbii, de la cel vulgar și zeflemitor, de bârfă feminină și colportaj, la cel de floretă 

ironică de salon, de la cel de trăncăneală derizorie la cel grav și patetic, de meditație identitar-

națională. Dimineața pierdută a Vicăi Delcă sau a Ivonei Scarlat devine, astfel, o metaforă 

simbolică a „României pierdute―, cum sublinia Monica Lovinescu, în cronica vorbită de la Radio 

Europa Liberă, din 1984: „Romanul nu e numai al femeilor și al bârfelor. Dimineață pierdută este 

poate în primul rând un roman al bătrâneții – bătrânețea personajelor, bătrânețea timpului, 

destrămarea, mucegăiala lui― (Lovinescu Apud Adameșteanu, 2018: 479). „România pierdută― este 

aceea de dinainte de instalarea comunismului, iar rămășițele sale, între timp decrepite, sărăcite, se 

vor duce și ele, odată cu dispariția bătrânilor. Însă lumea nouă, care se ridică pe destrămarea și 

moartea celei vechi, nu este una deja bolnavă, pauperă și alienată?  

Vica Delcă este cel mai pitoresc personaj al romanului Dimineață pierdută. Cu ea facem 

cunoștință încă de la prima pagină. Mai întâi, aflăm despre neastâmpărul care o îmboldește să plece 

de-acasă. De aici, obiceiul de a face vizite frecvente cunoscuților, cu riscul de a-i inoportuna. În 

trecut, erau și deplasări de lucru (Vica pricepându-se la croitorie), „de nicăieri nu se întorcea cu 

mâna goală, mai și schimba o vorbă, mai afla una-alta, că tot să stai cu mutu ăsta de om îți vine să-ți 

iei câmpii― (Adameșteanu, 2018: 11). În fapt, dincolo de ce primea pentru serviciile sale, se reține 

nevoia de sociabilitate, curiozitatea de commère și plăcerea de a trăncăni. Din frazele următoare, 

vedem că este slobodă la gură, „apoftegmele― vulgare arătându-i originea modestă, de femeie din 

mahala, deși se mândrește cu umblatul prin „casele mari― ale cucoanelor din București.  

Vica este acum o femeie în vârstă, iar ieșirile i s-au rărit. Dar, o dată pe lună, își ia „țoașca de 

piele―, o îndeasă cu diverse lucruri (conserve, legume, pungi goale) și o ia din loc, sub privirile 

dezaprobatoare ale soțului ursuz, „lighioana bătrână―. Situația materială precară (primește o pensie 

de 650 de lei) se vede, dincolo de aspectul sordid și înghesuit al locuinței închiriate, în improvizația 

vestimentară și în faptul că circulă cu tramvaiul la clasa a doua. Descrierea Vicăi Delcă, 

încotoșmănată caraghios în dimineața de sfârșit de iarnă și încovoiată de spate, poate avea însă și 

semnificații simbolice. Bătrâna înfofolită cu toate cojoacele, cu paltonul uzat, cu două basmale, 

peste care își pune o „bască țeapănă pe care și-a făcut-o din resturile de la palton acum nouă ani― 

(Adameșteanu, 2018: 12), legată cu un fular, este imaginea supraviețuitorului în vremuri dificile. 
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Imaginea românului obișnuit (Everyman – cum ar zice englezii), care a trecut prin două războaie și 

traversează greoi comunismul. Straturile de haine sunt menite să o apere pe madam Delcă nu numai 

de frig, ci și de înghețul epocii. Istoria grea, pe care pare să o care în spate, a gheboșat-o: „Merge 

încovoiată, de parc-ar avea un gheb în spate, cu paltonul albastru decolorat, pocnind de toate câte și 

le-a pus pe dedesubt și cu țoașca în mână― (Adameșteanu, 2018: 17). Unii comentatori străini au 

văzut în ea un „Leopold Bloom în fuste―, „un Ulise român― (Thomas Kjellgren Apud Adameșteanu, 

2018: 486, 489), rătăcind pe străzile Bucureștiului de după marele cutremur din ‘77. Comparația 

este justificată, cel puțin până la un punct. Percepțiile și amintirile Vicăi revelează o realitate 

stratificată, dar cel din urmă nivel nu este unul mitic, ca la Joyce (care urmează îndeaproape schema 

Odiseei), ci unul istoric (chiar dacă, în mentalul colectiv, mitizat ca „vârstă de aur― a României).  

Vica Delcă se trage din familia unui oltean negustor, venit cu o cobiliță-n spinare la București, 

și a unei fete de grecoaică date de suflet. Tatăl luptase pe front în Primul Război, iar mama murise 

de tifos, ca și alți trei copii ai săi. Orfană de la unsprezece ani, Vica a rămas în casa veche din 

Pantelimon, de lângă biserica Capra, să-și crească frații mai mici, în timp ce tatăl se va muta cu cea 

de-a doua nevastă. Când s-a făcut fetișcană, vindea la tejghea, într-o dugheană din mahalaua 

Iancului. După ce s-a măritat, cu banii din dotă și cu ce strânsese bărbatul ei, și-au deschis prăvălie 

în Coriolan, unde comercializau mezeluri, brânzeturi, băuturi spirtoase și vinuri „Dealu zorilor―. 

Coana Vica lucrase însă, în interbelic, și la Casa de Mode a lui Margot Geblescu (sora Sofiei 

Ioaniu, fostă Mironescu, zisă și Muti, ca mamă a Ivonei): „Un an a stat la croitorie și-a pughilit la 

cârpe, ș-acu parcă simte mirosu de mangal de la fieru de călcat, ce-l mai legăna să s-aprinză 

tăciunii, e-hei, ce rochii, ce mantouri era! Parcă le vede pe manechine. În anii ăia a văzut ea cucoane 

adevărate, cucoanele Bucureștiului, care de care mai împarfumate și mai elegantarisite, toate 

clientele Patroanei― (Adameșteanu, 2018: 43). Dar madam Delcă nu văzuse numai luxul „micului 

Paris― dintre cele două conflagrații mondiale, ci și mizeria din anii de război, în care mișunau 

păduchii, trăise penuria alimentelor și a lemnelor, plus teroarea bombardamentelor. O amintire 

impresionantă este aceea a rechiziționării clopotelor bisericilor de către nemți, pentru a le 

transforma în gloanțe. Ba și mai grozav de atât, aceștia ar fi dinamitat și racla cu moaștele Sfântului 

Dumitru, care scăpase, totuși, de prăpăd, lăsând în urmă cadavrele mutilate ale ocupanților. 

Nu este de mirare că Vica este chibzuită (poate chiar zgârcită, din perspectiva cumnatei) și are 

spirit practic: „Uite că de colo, de colo, s-adună; și dacă n-ar fi fost ea chibzuită, cu cât îi aducea 

omu ei, nu s-ar fi descurcat nici o săptămână― (Adameșteanu, 2018: 37). Reușise să pună deoparte 

7000 de lei, pentru zilele negre ale bătrâneții. Ea nu refuza nimic și cerea, cu aparentă autoironie, tot 

ceea ce alții voiau să arunce: „La ce s-o arunci? Îi zice ea. Dă-mi-o mie, io sunt coșu de gunoi…― 

(Adameșteanu, 2018: 35), „Dă-le-ncoa, madam Ioaniu, io sunt lada de gunoi, dă-le-ncoa…― 

(Adameșteanu, 2018: 42). Vica avusese o viață aspră, după ce terminase patru clase și părinții voiau 

s-o dea la liceu, venise războiul dintâi: „Numai muncă și muncă, asta a fost viața ei, de la unșpe ani, 

de când a murit mămica și-a rămas singură-n lume și cu liota de frați după ea― (Adameșteanu, 2018: 

18). Își amintește statul la cozi, în frig și întuneric, pâinea de tărâțe, tare ca piatra. Căpătase însă o 

înțelepciune existențială ce pare adesea cinică ori din topor, dar este una de supraviețuitor: „care 

trăise, trăise, care murise, murise, care cum le-a fost norocu…―  (Adameșteanu, 2018: 19) sau „ăla 

care e om întreg știe să-și poarte de grijă singur, și ea știe― (Adameșteanu, 2018: 36). 

Comportamentul Vicăi se sprijină pe și se justifică prin astfel de „precepte―, care ignoră, așa cum 

vorbirea ei ignoră gramatica, buna-cuviință. De aceea, fosta negustoreasă apare neanunțată pe la 

ușile altora (la Ivona, și pentru a cere în avans mica „rentă― de 50 de lei, pe care aceasta i-o oferea 

lunar), trăncănește mult și mănâncă pe furiș: „A amețit de vorbăria bătrânei și tot poveștile alea 

vechi ale ei; când crezi c-ai scăpat, o ia iar de la capăt. De la o vreme, parcă vorbește din ce în ce 

mai mult, și tot atâta de mult mănâncă― (Adameșteanu, 2018: 25), gândește nepotul Gelu. Ivona 

aude frigiderul deschizându-se și o vede cum se întoarce din bucătărie molfăind. Iar după ce că 

sosește nepoftită, Vica nu se mai dă nici dusă acasă.  
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Chiar dacă face parte din lumea buruienoasă a mahalalei, madam Delcă are orgoliul orășencei 

get-beget, deplângând umplerea Bucureștiului cu țărani, precum și stricarea moravurilor. Atitudinea 

ei față de doamnele de neam sau de bună condiție este însă una ambivalentă. Și față de madam 

Ioaniu, pe când trăia, dar mai ales față de Ivona, alături de care o vedem acum la taclale, la un 

coniac sau o cafeluță, Vica are sentimente atât de admirație, cât și de dispreț, manifestă porniri atât 

de compasiune, cât și de invidie. Este când flatată că doamnele din vechea burghezie îi acceptă 

compania și limbuția, când vexată că o tratează ca pe o servitoare. De cele mai multe ori, una spune, 

alta gândește, deși rafinata Ivona este, prin educație, campioana ipocriziei, a neputinței de a expune 

direct lucrurile neplăcute, și a păstrării aparențelor. În dialog, Ivona îi laudă Vicăi tenul neridat sau 

puterea de a se chivernisi, în sinea ei consideră că pielea întinsă este apanajul grăsimii și o taxează 

de „neam prost―: „tu îi întinzi un deget, și el îți ia toată mâna! Eu o tratez de la egal la egal și mă 

arăt cât se poate de drăguță cu ea, și ea își permite să ne judece! Ne și judecă, și ne face socoteala la 

bani, pentru că oamenii din popor așa sunt: la ei interesul practic primează!― (Adameșteanu, 2018: 

404). Vica nu-și poate înfrâna întotdeauna remarcile malițioase (de pildă, despre infidelitățile 

fostului avocat Niki Scarlat, soțul Ivonei), însă, de regulă, suportă așa-zisa umilință a condiției sale 

și aplică principiul lui Ghiță Pristanda: „Am io ac de cojocu tău, își zice ea în gând, da nu s-arată. 

Nu-i zice nimic, nici nu se uită chiorâș, se face c-o crede. Știe ea ce merită alde Ivona: pup-o în bot 

și ia-i banu tot― (Adameșteanu, 2018: 82).  

Vica Delcă reprezintă unul dintre cele mai bine realizate personaje din literatura română, dar 

nu numai. „Epopeea― ei din Dimineață pierdută este simptomatică pentru destinul omului simplu, 

răzbătător, în lupta cu valurile unei istorii tumultuoase. 
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Personalitate proeminentă a istoriei naţionale, mitropolitul Veniamin Costachi (1803-1808; 

1812-1842) a jucat un rol de prim rang nu doar în viaţa religioasă a Moldovei, ci şi în guvernarea 

acesteia, la baza cooperării între înaltul cler şi conducerea laică stând tradiţia bizantină a simfoniei 

între Biserică şi stat. 

Crezând în necesitatea înnoirii ţării, ierarhul a căutat prin toate mijloacele să valorifice orice 

prilej pentru propăşirea Moldovei, o astfel de şansă considerând că ar putea fi Eteria, revoluţia de 

eliberare a grecilor de sub stăpânirea turcească. 

Având relaţii amicale cu mulţi greci erudiţi din Principat, mitropolitul Veniamin fusese 

introdus în misterele unei organizaţii eteriste încă din 1805, când era înfiinţată de către negustorii 

eleni din Iaşi societatea „Adelfaton‖ (însemnând frăţie), al cărei scop era „unirea armată a tuturor 

creştinilor din Imperiul Otoman, pentru a face să triumfe crucea asupra semilunii‖.  În acest sens, 

ierarhul însuşi a confirmat o societate secretă în care se adunau bani pentru eliberarea Eladei, sub 

aparenţa uneia de ajutor mutual creată pentru ajutorarea străinilor şi a săracilor
1
. Astfel, prin 

constituirea unei asociaţii filoelenice puse sub patronajul bisericii, al cărei caracter politic nu reieşea 

din statutul său, se realiza pe pământul românesc, cu binecuvântarea mitropolitului Veniamin, o 

primă manifestare a idealului grec de „aruncare a blestematului jug al scaviei‖, în acelaşi scop al 

deşteptării spiritului public naţional fiind înfiinţată la Atena, în 1812, „Eteria amicilor muselor‖, ce-

l avea ca preşedinte pe Capodistria, ministrul plenipotenţiar al Rusiei la Congresul de la Viena.  

Peste doi ani, în 1814, lua fiinţă la Odessa o altă asociaţie de acelaşi fel, „Societatea Prietenilor‖ (în 

greceşte „Philike Hetairia‖), susţinută de intelectuali formaţi în mediul ideilor avansate ale Europei, 

care promovau ideea jertfirii pentru eliberarea patriei lor şi îl prezentau ca fiind implicat în 

conducere pe împăratul rus însuşi
2
. 

                                                             
1 Constantin Erbiceanu, Despre viaţa şi activitatea mitropolitului Veniamin Costache ca mitropolit al Moldovei, 

Imprimeria statului, Bucureşti, 1888, p. 22; Idem, Istoria Mitropoliei Moldaviei şi Sucevei şi a Catedralei mitropolitane 

din Iaşi, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1888, pp. 342-344, 363; Pompiliu Eliade, Influenţa franceză asupra 

spiritului public în România, ediţie de Alexandru Duţu, Editura Univers, Bucureşti, 1982, pp. 171, 212, 308, 317, 318. 
2 V. A. Urechia, Istoria românilor, tom. XIII, Tipografia şi fonderia de litere Thoma Basilescu, Bucureşti, 1901, pp. 8, 

96; Constantin Erbiceanu, Bărbaţi culţi greci şi români şi profesorii din Academiile de Iaşi şi Bucureşti, din epoca aşa 

zisă fanariotă (1650-1821), în „Memoriile Secţiunii Istorice‖, tom. XXVII, Institutul de Arte Grafice Carol Gőbl, 

Bucureşti, 1905, p. 35. 
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Totuşi, izbucnirea în anul 1821 a mişcării de eliberare greceşti a reprezentat pentru 

mitropolitul Veniamin un moment la care nu se aştepta şi de care „fu foarte încurcat‖
3
, cu atât mai 

mult cu cât ştia că planurile iniţiale ale şefilor Eteriei erau ca revoluţia să înceapă în anul 1825, când 

aceştia sperau ca Rusia să declare război Turciei, urmând ca armatele să traverseze Principatele, 

războiul cu turcii să aibă loc pe teritoriul elen sau în sudul Dunării, iar Ţările Române să se declare 

autonome
4
.  

O însemnare de la începutul manuscrisului vornicului Alecu Beldiman, în lucrarea 

consacrată de el „jalnicelor scene prilejuite în Moldova de răzvrătirile grecilor‖, informează că, 

întrucât încă dinainte de intrarea lui Alexandru Ipsilanti în ţară începuseră să se înscrie în armata 

eteristă arnăuţii protipendadei şi ai Curţii, boierii şi Veniamin s-au adunat la Mitropolie spre a se 

sfătui, apoi, mergând la domnitorul Mihail Suţu – „sprijinul Eteriei greceşti ce a nenorocit 

Principatele cu desăvârşire‖
5
 −, li s-a spus că oştirea era alcătuită pentru a fi trimisă în Valahia, 

unde urma să lupte contra lui Tudor Vladimirescu
6
. 

Contrar planurilor iniţiale, eteriştii conduşi de Alexandru Ipsilanti au trecut Prutul la 22 

februarie şi şi-au început „activitatea‖ în Iaşi cu omorârea a vreo 80 de turci şi cu prădarea caselor 

negustorilor acestei etnii şi ale unor români sau greci bănuiţi că ar fi avut bani, precum şi cu jefuirea 

băncii conaţionalului lor Andreas Pavli, apoi i-au ameninţat pe ieşeni că vor „călca‖ oraşul, fapte pe 

care mitropolitul Veniamin, boierii şi consulii i le-au reproşat conducătorului lor
7
. De asemenea, în 

vederea sporirii şi dotării armatei, eforii mişcării au lipit în tot oraşul afişe ce informau că primesc 

ostaşi plătiţi, pentru a căror înarmare pretindeau ca oricine are arme să le ducă la Mănăstirea Trei 

Ierarhi şi să le ofere contra cost, căci „la dimpotrivă urmare se vor lua cu de-a sila‖.  Pentru 

înzestrarea luptătorilor, eteriştii au solicitat şi 2.000 de cai, apoi, întâmpinând împotrivirea boierilor 

şi a mitropolitului, s-au dedat fără milă la prădarea hanurilor, a dughenelor şi a caselor, sub 

pretextul căutării de arme şi cai, ceea ce i-a determinat pe autohtoni, îngroziţi, să-şi caute salvarea 

în Basarabia şi în Bucovina
8
. 

Despre jefuirea sistematică a ţării a scris şi contemporanul Manolachi Drăghici că 

„drumurile se împănau de eterişti, colindând satele după cai, arme şi hrană, pe care le strângeau de 

pe la locuitori, încât nu ştiau oamenii în ţara lor unde s-ar adăposti ca să scape de prădăciuni şi de 

primejdia vieţii‖
9
, iar Alecu Beldiman preciza, deznădăjduit, că „nu se mai aştepta alta decât un 

cumplit sfârşit‖
10

. 

În proclamaţia din 23 februarie către moldoveni, Ipsilanti, făcând aluzie la sprijinul rusesc, 

lucru cu atât mai credibil cu cât el era general maior în armata rusă şi aghiotant al ţarului, afirma că 

o „straşnică putere‖ stătea pregătită să-i pedepsească pe turci dacă aceştia ar îndrăzni să intre în 

Principate
11

, ceea ce a contribuit la susţinerea iniţială a Eteriei de către autohtoni. Faptul că se 

răspândise în ţară vestea că mişcarea de eliberare a grecilor avea girul protectorilor românilor era 

                                                             
3 Nicolae Iorga, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea (1688-1821), vol. II, ediţie de Barbu Theodorescu, 

Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1969, p. 328. 
4 Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei..., p. LXX. 
5 Manolachi Drăghici, Istoriea Moldovei pe timp de 500 ani pănă în zilele noastre, tom. II, Tipografia Institutul Albinei, 

Iaşi, 1857, p. 59. 
6 Ilie Corfus, Însemnări de demult, Editura Junimea, Iaşi, 1975, pp. 39, 40. 
7 V. A. Urechia, op. cit., tom. XIII, pp. 52, 96, 97; Alecu Beldiman, Eterie sau Jalnicile scene prilejite în Moldavia din 

resvrătirile grecilor, prin şeful lor Alesandru Ipsilanti, venit din Rusia la anul 1821, ediţie de Alecu Balica, Tipografia 

Buciumului român, Iaşi, 1861, pp. 4-6; Ilie Corfus, op. cit., pp. 33, 34, 37, 38, 39, 306. 
8 Ibidem, pp. 39, 40. 
9 Manolachi Drăghici, op. cit., tom. II, p. 118. 
10 Alecu Beldiman, op. cit., p.17. 
11 Mai mult, la întâlnirea din 22 februarie dintre Mihai Suţu şi Alexandru Ipsilanti, şeful Eteriei i-a spus domnitorului 
moldovean că în sprijinul acţiunii revoluţionare venea o armată rusă de 70.000 de ostaşi, diverse însemnări şi scrieri 

probând răspândirea în Principat a zvonului că Ipsilanti sosea cu o oaste rusească (C. Bălan, Domniile fanariote în Ţara 

Românească şi Moldova, în Istoria românilor, vol VI, coord. Paul Cernovodeanu şi Nicolae Edroiu, Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 500). 
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confirmat şi de Nicolae Rosetti Roznovanu, care îi spunea agentului francez Bois-le-Comte, după 

13 ani de la evenimente: „Ruşii ne făcuseră să ne înrolăm cu toţii în Eterie. Ne ziceau: toate 

popoarele supuse din Orient vor redobândi libertatea şi vor înflori la umbra măririi noastre[...] Un 

singur sentiment, acela de a frânge jugul nesuferit, însufleţea populaţiile creştine supuse 

sultanului‖
12

.  

Mai mult, consulul rus Pini – pe care un pamflet moldovean din 1821 îl numea „viclenie 

îmbrăcată în corp şi ciuma cea grozavă, ce are sufletul mai negru decât faţa‖
13

 – a pregătit cu 

domnitorul Mihail Suţu izbucnirea mişcării, acordându-le potecţie chiar şi membrilor Eteriei 

compromişi public faţă de Turcia. De asemenea, Capodistria, unul dintre principalii consilieri ai 

ţarului în probleme de politică externă şi viitor cancelar, a afirmat că Rusia ar putea interveni în 

favoarea grecilor în caz de „imperioasă necesitate‖, lucru pe care ar fi vrut să-l facă prin crearea 

unui pretext ce ar fi permis intervenţia rusă, dacă lipsa de discreţie a lui Ipsilanti nu ar fi „stricat 

toate socotelile‖ prin anunţarea publică, înainte de vreme, a iminentului ajutor ţarist
14

. 

De altfel şi turcii, care numeau Eteria „cârdăşie‖, percepuseră jocul de culise al ruşilor în 

antenarea românilor pentru susţinerea mişcării „apostaţilor‖ eleni, plângându-se de „partea ce 

avuseseră agenţii ruşi la revolta grecilor şi învinuindu-i cu dinadinsul că ei ar fi fost adevăraţii 

autori ai acestei nenorocite afaceri‖
15

.  Că turcii nu se înşelau în privinţa implicării esenţiale a 

ruşilor şi că mişcarea avea girul ţarului era probat şi de o epistolă din primăvara anului 1821, în care 

împărăteasa Elisabeta a Rusiei îi scria unei cunoscute despre „plecarea prinţului Ipsilanti‖, a cărui 

„expediţie zăbovea din zi în zi‖
16

.  

Astfel, se înţelege de ce la început, considerându-l pe şeful eterist drept emisar al 

împăratului rus şi al ortodoxiei şi crezând, ca şi mitropolitul Dionisie al Ungrovlahiei şi ca episcopii 

de Roman, de Buzău şi de Argeş, în şansa înnoirii ţării, mitropolitul Veniamin i-a binecuvântat 

persoana, armata şi întreprinderea, pentru ca ulterior, convingându-se că avea de-a face cu un 

insurgent fără nici un sprijin, să fie nevoit să fugă din ţară, compromis fiind de „întâia-i purtare 

neprevăzătoare‖
17

. 

În plus, văzând ezitările mitropolitului Veniamin în a mai sprijini revolta, căci ea luase 

forme neaşteptate şi nedorite, Ipsilanti i-a scris ierarhului în termeni duri, la 26 februarie, prin 

locotenentul său Gheorghie Balan, cerându-i să oficieze un Tedeum pentru izbânda Eteriei: „Mîine 

să vii la Biserica Trei Ierarhi, pentru ca să săvârşeşti serviciile prestabilite, şi prea sfinţia ta să nu 

pretextezi aşteptând şi ordin, pentru că aceasta, vrând sau nevrând vei merge. Iar aceasta după 

poruncă‖
18

. Asemenea gest poate oferi încă o explicaţie a acţiunilor mitropolitului, care, provocând 

furia eteriştilor prin neprezentare, ar fi putut cauza repercusiuni violente asupra oraşului şi a ţării.  

Mai mult, generalul rus Ivan Inzov afirma că şi domnitorul Mihail Suţu i-ar fi cerut ierarhului, tot la 

26 februarie, să oficieze duminică, 27 februarie, sfinţirea steagurilor şi a trupelor eteriste, astfel 

încât în acea zi solemnă, Veniamin, supunându-se, a binecuvântat drapelele albastre cu textul „mă 

ridic din cenuşă‖ şi „a citit rugăciune asupra sabiei lui Ipsilanti şi l-a încins cu ea, zicându-i «că să-l 

învrednicească Dumnezeu să fie împărat grecilor»‖
19

. 

                                                             
12 Ioan C. Filitti, Frământările politice şi sociale în române de la 1821 Principatele la 1828, Editura „Cartea 

românească‖, Bucureşti, 1932,  pp. 41, 42. 
13 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, supl. I, vol. IV (infra Hurmuzaki, supl. I, vol. IV), 

coord. D. A. Sturdza, D. C. Sturdza, Octavian Lugoşianu, Bucureşti, 1891, p. 5. 
14 Keith Hitchins, Românii 1774-1866, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, pp. 185, 186; V. A. Urechia, op. cit., tom. 

XIII, pp. 9, 96, 97. 
15 A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, ediţia a III-a (de I. Vlădescu), vol. X, Editura Cartea 

Românească, Bucureşti, 1930, p. 42. 
16 Nicolae Iorga, Istoria românilor, vol. VIII, Bucureşti, 1938, p. 261. 
17 Idem, Istoria literaturii…, p. 328. 
18 Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei..., p. 105. 
19 Ioan Mitican, Întâmplări din Principatele Române frământate de revoluţia eteristă, în „Ziarul Lumina‖ din 5 martie 

2008; Constantin Erbiceanu, Un manuscript românesc. Istoriile bisericeşti şi politiceşti din anii de la Christos 1701 
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De asemenea, mitropolitul a oferit Eteriei, la 28 februarie, un soldat înarmat pe cheltuiala sa, 

iar la 10 martie, şi 10.000 de lei şi patru „telegari‖, aceste ajutoare – nesemnificative în comparaţie 

cu suma de 3 milioane de lei ce a fost strânsă în Iaşi în doar câteva zile sau cu cea de 600.000 de lei 

provenită din prădarea bancherului grec Andreas Pavli
20

, mai ales dacă se ţine cont de importanţa şi 

de bogăţia instituţiei conduse de Veniamin –  având, probabil, rolul de a linişti spiritele agitate ale 

răzvrătiţilor, care ar fi putut recurge la silnicii pentru a obţine avantaje materiale cu mult mai mari.  

Totuşi, în pamfletul intitulat Strigarea norodului Moldaviei cătră boierii pribegiţi şi cătră 

mitropolitul, compus de Ionică Tăutu la Suceava, în martie 1821, autorul, „fără să admită că 

veleităţi onorabile au putut face pe mitropolit şi pe unii boieri să spere că din conlucrarea  cu Eteria 

ar putea să iasă binele patriei‖, le reproşa că nu s-au arătat „slugi credincioase preaputernicei Porţi‖ 

şi că „acest pas îndrăzneţ, în pământul nostru a lăsat urme sângerate‖.  Şefului bisericii, Ionică 

Tăutul îi imputa şi gesturile săvârşite în prealabil în sprijinul revoluţionarilor, acuzându-l că „a 

umblat pe uliţe sfătuind norodul‖ să sprijine mişcarea grecilor şi că a „blagoslovit‖ armele 

insurgenţilor pentru „a vărsa sîngele otomanilor‖
21

. 

Reproşurilor făcute atunci sau mai târziu ierarhului în legătură cu susţinerea iniţială a 

mişcării le răspundea vornicul Alecu Beldiman, în lucrarea consacrată de el revoltei grecilor. 

Subliniind aportul domnitorului Mihail Suţu, care a mers până la punerea resurselor ţării şi a averii 

personale la dispoziţia Eteriei, contemporanul evenimentelor întreba retoric: „Spune-mi ce putea să 

facă întru aşa întâmplări/ Ar fi putut, dimpotrivă, să facă alte urmări?‖ şi „Domnia fiind în scaun, 

cine ar fi îndrăznit/ Un cuvânt măcar să zică, că s-ar fi primejduit‖
22

. 

Rolul de căpetenie al domnitorului fanariot în angrenarea ţării pentru sprijinirea Eteriei a 

fost reliefat şi de Manolachi Drăghici, care aprecia că „această unire a lui cu şefii insurgenţilor greci 

asupra Turciei […] a fost pentru suferinţa Moldovei‖, căci „dacă s-ar fi împotrivit voinţii lor de a 

expoza Principatele în fruntea răscoalei, precum a urmat Alexandru Voievod Suţul la Bucureşti, 

ţările acestea rămâneau necălcate de turci, neprădate de dânşii şi nezdruncinate aşa de mult prin 

bejenia urmată‖
23

.  La fel, într-o scrisoare din 20 martie 1821 adresată contelui Capodistria, boierii 

moldoveni refugiaţi la Sculeni se plângeau de faptul că domnitorul, „profitase de o autoritate 

abuzivă pentru a incita locuitorii Principatului la spiritul contagios al insurecţiei, cu scopul de a-i 

înrola‖, precum şi de influenţa lui de precipitare a patriei „într-un abis de mizerie, ce-i obligase să-şi 

abandoneze căminele‖
24

. 

În contextul politic prezentat , acţiunea mitropolitului Veniamin Costachi de sprijinire iniţială 

a mişcării de eliberare a grecilor  ̶  prin care ierarhul patriot a s perat să obţină eliberarea românilor 

de sub apăsătoarea suzeranitate turcească  ̶  a reprezentat un gest explicabil , care, deşi i-a adus în 

plan personal multă durere şi un exil de doi ani, a avut şi consecinţa benefică de înlocuire a 

domnitorilor fanarioţi cu domnitori pământeni, marcând începutul renaşterii naţionale. 
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 Lexicul unei limbi devine interesant şi important din perspectiva a două aspecte distincte, şi 

anume: în primul rând, bogăţia unei limbi derivă, în mod elocvent, din diversitatea şi din varietatea 

vocabularului, iar, în al doilea rând, schimbările care au loc în societate se reflectă atât direct, cât şi 

indirect în vocabular, „compartimentul cel mai labil şi mai supus influenţelor din afară‖
1
. 

 Vocabularul oricărei limbi se află într-o continuă schimbare şi evoluţie, iar modificările ce 

au loc în cadrul acestuia sunt legate, fie în mod direct, fie în mod indirect, de evoluţia societăţii şi, 

în mod special, de transformările care se desfăşoară atât în viaţa materială, cât şi în cea spirituală a 

unei anumite colectivităţi lingvistice. 

 Astfel, evoluţia tehnicii şi a ştiinţei, numeroasele descoperiri şi invenţii, apariţia unor 

discipline noi, amploarea vieţii culturale şi schimbările în plan cultural, socioeconomic, politic, 

modificarea mentalităţii şi a concepţiei despre viaţă a oamenilor, contactele variate şi din ce în ce 

mai strânse dintre popoare sunt unele dintre posibilele cauze, prin care lexicul limbii române s-a 

diversificat şi a devenit variat. 

 Modificările ce au loc în interiorul lexicului se manifestă prin dispariţia treptată a unor 

unităţi lexematice sau prin schimbarea unor sensuri şi, de asemenea, prin apariţia unor noi unităţi 

lexicale, care au scopul de a denumi lucruri, obiecte şi acţiuni necunoscute sau inexistente într-o 

etapă anterioară.  

 În literatura de specialitate, există două căi esenţiale, care contribuie la îmbogăţirea 

lexemetică a vocabularului, şi anume: 1) prin intermediul mijloacelor interne, ce presupun derivarea 

cu sufixe, prefixe, sufixoide, prefixoide, prin compunere sau prin conversiune, respectiv, 

schimbarea valorii gramaticale şi o a doua cale vizează împrumutul unor unităţi lexematice, ce au 

etimologii străine. Specialiştii au pus în discuţie, de-a lungul timpului, împrumuturile cuvintelor din 

limbi diferite şi au urmărit aspecte legate de procesul adaptării fonetice, încadrării morfologice şi al 

asimilării semantice în cazul cuvintelor, ce deţin etimologii fie unice, fie multiple, din limba de 

unde s-a realizat împrumutul, în limba împrumutătoare.  

 Originea neologismelor româneşti a ridicat şi ridică, încă, foarte multe probleme. În urma 

cercetărilor realizate de mulţi lingvişti, s-a constatat că cele mai multe împrumuturi neologice au 

etimologie multiplă în limba română
2
. Acest aspect poate fi explicabil prin faptul că, în general 

vorbind, majoritatea neologismelor româneşti provin din surse multiple, iar, la constituirea lexicului 

limbii române, au contribuit multe limbi. Astfel, putem aminti aici: latina savantă, neogreaca, rusa, 

germana, italiana, spaniola, franceza, engleza. Eterogenitatea lexicului românesc implică nu numai 

                                                             
1 Iorgu Iordan, Limba română contemporană (LRC), Bucureşti, Editura Ministerului Învăţământului, 1956, p. 21-22. 
2 Theodor Hristea, Probleme de etimologie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, p. 104. Să se vadă, de asemenea, şi 

lucrarea lui Al. Graur, Etimologie multiplă în „Studii şi cercetări lingvistice‖ (SCL), nr. 1, 1950, p. 22-34. 
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structura etimologică a vocabularului neologic al limbii române, ci şi originea celor mai multe 

dintre elementele care-l formează
3
.  

 Un număr mare de cuvinte internaţionale, – aşa-numitele ‖the international pool of words‖ – 

au pătruns în lexicul limbii române, dar, dintre toate împrumuturile, care au influenţat limba 

română, s-au remarcat, într-un mod elocvent, influenţele din limbile franceză (la sfârşitul secolului 

al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea) şi engleză, actualmente.  

 Cercetătorii au remarcat faptul că atât neologismele fie ele simple cuvinte sau structurate sub 

forma unor grupări lexematice, numite unităţi frazeologice, pot fi identificate în toate stilurile 

funcţionale ale limbii române, şi anume: stilul tehnico-ştiinţific, stilul oficial-administrativ 

(incluzând aici şi stilul juridic), stilul publicistic, stilul belestristic, mai puţin, însă, stilul colocvial-

familiar.  

 În stadiul actual al cercetărilor stilistice s-au impus două accepţii ale stilului ca deviere (ce 

derivă din accepţia stilului ca alegere a faptelor de limbă) şi stilul ca funcţie lingvistică
4
. Astfel, în 

primul caz, stilul a determinat mai multe probleme textului (d.e. textul literar) şi a fost pus în relaţie 

cu o anumită normă a limbii. Prin deviere, respectiv, prin abatere de la norma lingvistică, au fost 

încălcate două aspecte fundamentale: al cantităţii (deviere cantitativă, statistică sau de frecvenţă) şi 

al calităţii (deviere calitativă sau agramaticalitatea) – încălcarea unor reguli de sistem la nivel 

semantic, sintactic, morfologic sau fonetic
5
. Studiul celor două categorii de devieri devine folositor 

în stabilirea caracteristicilor lingvistice ale unor texte, ce reprezintă anumite variante stilistice ale 

limbii române. Devine important şi util a stabili în mod clar rolul stilurilor funcţionale în scopul 

bunei funcţionări a sistemului limbii române. Referitor la cel de-al doilea aspect, stilul este în relaţie 

cu sistemul limbii, astfel, considerându-se că acesta se realizează în variante ale căror caracteristici 

sunt determinate de factori extralingvistici, cum ar fi de exemplu: factorii socioculturali. 

 Orice stil al limbii este un bun de care se folosesc toţi vorbitorii ce au o anumită profesie sau 

deţin un anumit interes pentru un domeniu de activitate. Aşadar, stilul reprezintă o realitate obiec- 

tivă, fiindcă pentru a transmite unui specialist cât mai precis şi cât mai rapid fapte de limbă din 

domeniul specialităţii noastre, fiecare dintre noi suntem nevoiţi a folosi un anumit limbaj.  

 Astfel, Ion Coteanu
6
 afirma că: 

 „... pentru orice medic, de pildă, o tăietură se cheamă incizie, un bolnav nu are fierbinţeală 

sau călduri, ci face febră, face temperatură sau chiar febricitează. O umflătură este o tumoare sau o 

tumoră, benignă, adică «nevătămătoare» sau malignă, «primejdioasă». Un bolnav poate fi deschis, 

adică supus inciziei organelor de la suprafaţa unei regiuni care urmează să fie operată; el este închis, 

adică «cusut» la sfârşitul operaţiei
7
‖... 

Exemplul apare în lucrarea lui Ion Coteanu (vezi infra) la începutul secolului al XX-lea, iar 

Florin Marcu în lucrarea sa Marele dicţionar de neologisme (MDN)
8
 consemnează lexemele incizie, 

febră, (a) febricita, tumoare/tumoră
9
, benignă, malignă în calitate de neologisme. 

 Astfel: • incízie – „s.f.1. tăietură operată cu bisturiul în corpul unui om sau animal; incizură‖ 

(2); • (fig.) „cuvânt, expresie, sarcastică, vitriolantă‖; 2. „crestătură în coaja unui arbore, în 

interiorul unui material‖. (< fr. incision, lat. incisio), cf. MDN, s.v.; 

• fébră – „s.f. 1. temperatură ridicată a corpului cauzată de o boală; pirexie‖. • „febră musculară – 

stare de oboseală generală la cineva neantrenat în urma unor eforturi fizice‖. 2. „(fig.) emoţie, 

nelinişte, încordare‖ (< lat. febris, it. febbre), cf. MDN, s.v. 

                                                             
3 Theodor Hristea, Op. cit., p. 104. 
4 Paula Diaconescu, Elemente de istorie a limbii române literare moderne, Bucureşti, Editura „Universitatea din 

Bucureşti, 1974, p. 87. 
5 Idem, Op. cit., p. 88. 
6 Ion Coteanu, Româna literară şi problemele ei principale, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1961, p. 55.  
7 Idem, Op. cit. p. 54-59. 
8 Florin Marcu, Marele dicţionar de neologisme (MDN), Bucureşti, Editura „Saeculum I.O.‖, Bucureşti, 2008. 
9 ! tumoáre/tumñră –observăm faptul că ambele forme sunt acceptate în Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic 

al limbii române (DOOM2), s.v. 
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• febricitáte – „s.f. 1. (med.) stare febrilă‖. 2. „(fig.) entuziasm, căldură‖ (< fr. fébricité), cf. MDN, 

s.v. 

• benígn, -ă – „(despre boli) care nu dă complicaţii sau stări grave‖. (< lat. benignus, fr. bénigne), 

cf. MDN, s.v. 

• malígn, -ă – „adj. (despre boli, procese patologice) de natură gravă‖; • „(fig.) rău, cu influenţă 

vătămătoare‖. (< fr. maligne, lat. malignus), cf. MDN, s.v. 

 Prin urmare, termenii prezentaţi mai sus aparţin unui lexic specializat
10

, şi anume: 

domeniului medical. Astfel, vorbitorul obişnuit, care nu deţine informaţii de specialitate în 

domeniul medical sau într-un alt domeniu, de exemplu: cel juridic, pentru a înţelege mesajul, prin 

decodificare, este necesar să facă apel, în primul rând, fie la dicţionarele generale ce „propun un 

model de corectitudine pluridimensional, reprezentativ pentru vorbitori diferiţi sau pentru o 

competenţă lexicală medie‖, fie la dicţionarele speciale, „ce normează un sens univoc, general 

obiectiv la nivelul unei specialităţi date
11

.  

 Dacă am oferit în calitate de exemple, structuri şi unităţi lexicale adecvate unui lexic 

specializat, şi anume: domeniului medical, dăm exemple în continuare şi de alte cuvinte specifice 

lexicului specializat din domeniul juridic sau din cel economic. 

 Pentru un jurist, cuvântul acţiune înseamnă o procedură referitoare la judecată, iar a intenta 

o acţiune, având subînţelesul: a da pe cineva în judecată, devine totuna cu a trage, a duce, a chema 

pe cineva (o persoană sau o instituţie) la judecată, respectiv, a da în judecată. 

 În domeniul finanţelor, se vorbeşte rar de „împrumuturi‖, fiind preferate creditele, care nu 

„se fac, ci se contractează‖
12

. 

 Unele cuvinte capătă semnificaţii deosebite în limbajul tehnic, altele, fără a avea un înţeles 

aparte, sunt folosite de specialişti în termeni savanţi, fiind, de cele mai multe ori, necunoscute 

marelui public.  

 Din semnificaţiile şi termenii cu caracter tehnic se formează unităţile frazeologice „specifice 

diverselor profesiuni sau domenii de activitate‖. Stilul limbii reprezintă, în primul şi-n primul rând, 

un aspect al vocabularului în care sunt incluse şi unităţile frazeologice, expresiile şi locuţiunile 

tehnice. Acesta are, de asemenea, şi trăsături sintactice,construcţii şi formule specifice.  

 Astfel, stilul unei limbi ar mai putea fi definit ca o sumă de procedee lexicale şi sintactice cu 

ajutorul cărora se comunică un conţinut de idei legat de o activitate umană oarecare‖
13

. 

 Dacă lingvistul Ion Coteanu oferă o posibilă definiţie stilului unei limbi, cum am putea 

defini stilul unui scriitor? La această întrebare, ne-ar putea răspunde Tudor Vianu în articolul său: 

Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului, articol ce face parte din lucrarea Arta prozatorilor 

români
14

:  

 „Ceea ce vom numi «stilul» unui scriitor va fi ansamblul notaţiilor pe care el le adaugă 

expresiilor sale tranzitive şi prin care comunicarea sa dobândeşte un fel subiectiv împreună cu 

interesul ei propriu-zis artistic. Îmbogăţite cu aceste adausuri, expresiile ne introduc în intimitatea 

unei individualităţi, într-o sferă proprie de a resimţi lumea şi viaţa. Stilul este aşadar expresia unei 

individualităţi. Stilul este aşadar «expresia» unei individualităţi. Stilul este «întrebuinţarea 

îndividuală a limbii», spunea odată renumitul lingvist Vossler, variind o formulă mai veche «Le 

style c‘est l‘homme même», spusese Buffon‖. 

 În lingvistica românească , problema stabilirii şi clasificării stilurilor funcţionale ale limbii 

literare a preocupat mulţi cercetători. Unii dintre aceştia le identifică peste tot , în genurile şi chiar 

în speciile literaturii, în diverse domenii de activitate, în presă şi în diferite publicaţii, deoarece cu 

un cuvânt se poate descoperi o tehnicizare cât de mică a limbii. În conformitate cu afirmaţiile 

                                                             
10 Angela Bidu-Vrănceanu (coord.), Lexic comun, lexic specializat, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2000.  
11 Idem, Op. cit. p. 11. 
12 Ion Coteanu, Op. cit., p. 54-59. 
13 Idem, Ibidem, p. 54-59. 
14 Tudor Vianu, Arta prozatorilor români, Bucureşti, Editura „Minerva‖, 1970, p. 156. 
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acestora, poeziile lirice au un anumit stil lingvistic, cele epice impun altul, proza artistică altul, 

tragedia, de asemenea etc. 

 După ce în lucrarea sa, Româna literară şi problemele ei principale, Ion Coteanu a stabilit 

trei stiluri funcţionale de bază ale limbii literare (d.e. artistic, ştiinţific şi administrativ), el revine 

asupra clasificării stilurilor funcţionale ale limbii literare, reducându-le la două: artistic (se bazează 

pe imagine) şi tehnico-ştiinţific (implică raţionamente)
15

. 

 Însă discuţia asupra stilurilor limbii impune şi implică multe abordări şi opinii controversate. 

Definirea acestora a avut la bază, in genere, conţinutul comunicării şi mijloacele expresive utilizate. 

Aşadar, cei mai mulţi exegeţi au concluzionat activitatea lor de cercetare, prin evidenţierea a patru 

stiluri fruncţionale esenţiale, care sunt: ştiinţific, beletristic, oficial-admistrativ, publicistic
16

.  

Limbajul juridic este inclus în categoria limbajelor tehnico-profesionale, care se află de mult 

timp în atenţia cercetătorilor lingvişti, acestea fiind o problemă foarte importantă, fiindcă „de 

justeţea terminologiei depinde înţelegerea completă a problemelor tehnice şi posibilitatea 

comunicării dintre specialişti
17

‖. În concluzie, afirmăm că limbajul juridic se înrudeşte cu diverse 

stiluri ale limbii, din care menţionăm stilul operelor tehnico-ştiinţifice, administrative şi 

publicistice. O caractersitică a stilului juridic este prezenţa neologismului tehnic prin care se fixează 

terminologia juridico-administrativă modernă.  

Terminologia limbajului juridic oferă suficiente aspecte de tehnicitate, dintre care 

consemnăm împrumuturile de lexeme, existenţa unei terminologii tehnice propriu-zise, ce se 

bazează pe proprietatea termenilor, precizia, coerenţa, concizia, claritatea exprimării, prin 

abundenţa expresiilor frazeologice adecvate limbajului juridic, prin lipsa sinonimiei totale, printr-un 

stil impersonal, general, prin frecvenţa utilizării diatezei pasive cu valoare impersonală. 

 Prin intermediul acestor explicaţii, exegeţii au evidenţiat faptul că limbajul juridic se 

apropie de cel ştiinţific, de cel publicistic şi chiar de cel juridico-administrativ.  

 Lingvista Paula Diaconescu (vezi supra) conchide faptul că stilul administrativ este „stilul 

comunicării în domeniul relaţiilor economice, juridice, diplomatice, în relaţiile comerciale şi-n 

domeniul stilului administrativ
18

‖. Limbajul administrativ este supus influenţelor directe ale unor 

texte oficiale străine, îşi înnoieşte rapid terminologia, îşi modifică formulele, adesea, după modelul 

străin.  

În concluzie, este evident faptul că mulţi termeni de origine neologică pătrund în limbă prin 

intermediul documentelor administrative.  
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Abstract:The paper aims, through the media lens, to highlight the meaning of active culture. In Banat, a 

cultural model is articulated by adapting and mediating, reflecting the relevant spiritual, social and 
historical discourses for times governed by a great civic spirit. The profoundness of these discourses 

stimulates the cultural activism of both the teacher and the finest scholar. We could say a social praxis in 

manifestations of form and intensity specific to Banat, although it occurs in all our historical provinces 
during the nineteenth century and beyond. The principle of active culture bases the theoretical approach to 

investigating the relationship between its manifestations and the concrete historical context. Of course, it is 

due to the force, pathos of the manifestations and the specific purpose of the speeches. 
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1. Cultura activă. Funcţia ei integratoare şi ordonatoare 

 

„Produs al libertăţii omeneşti, cultura este orientată către nişte scopuri rezultate din 

spontaneitatea firii umane [...] Omul modern se îndreaptă către activitatea creatoare, către 

răspândirea de bune acţiuni în jurul său, către acea intervenţie umană neostenită, adică spre acea 

atitudine pe care o adoptă după rătăcirile şi încercările vieţii sale‖, specifică Tudor Vianu (1982: 

304-320).  

Pentru perioada investigată, cultura se constituie ca univers axiologic, în care omul îşi 

afirmă identitatea prin efort constructiv și elan creativ. Direcţiile sale de manifestare dezvăluie un 

ansamblu coerent şi profund spiritual de acţiuni, poate, cu cea mai mare putere de structurare a 

devenirii noastre culturale pe scara primei modernizări.  

Discursurile, care legitimează aceste acţiuni, certifică vitalitatea tradiţiei, prin asumarea 

direcţiilor iluministe, şi declară năzuinţele prin raportare la manifestările spiritualităţii europene ale 

vremii. Profunzimea acestora îşi revelează sensul pe baza cifrului ordonator al voinţei culturale, 

rezonant în istoria neamului. Concepţia activistă asupra culturii dezvoltă ideea de voinţă, efort 

constructiv şi elan creativ. Pe acesta din urmă l-am denumit activism cultural în această lucrare. 

În bibliografia de specialitate se evidențiază rolul presei pentru vehicularea informațiilor 

privind necesitatea acţiunilor creatoare de cultură în epocă (1). Presa vremii mărturiseşte, deseori, 

sensul efortului constructiv, ghidat de voinţă, ca revelator de semnificaţii pentru istorie: „De câte ori 

străbat cu gându-mi întunericul plumburiu al îndelungatelor vremuri de patimi care despart epoca 

recentă şi actuală a renaşterii, momentele senine ale zămislirii noastre ca popor, de atâtea ori admir 

cu sacră profunzime puterea de viaţă a poporului. [...] În lupta aceasta de apărare s-a închegat 

politiceşte poporul român, câştigându-şi nu numai titlu nepieritor de recunoştinţă, ci şi dreptul de a 

fi considerat ca element de ordine şi civilizaţiune la poarta Orientului. Din acest botez de foc şi 

sânge rezultă sfinţenia aspiraţiunilor de viaţă mai înaltă politică şi naţională a poporului, căruia, cu 

drept, îi revine măgulitorul atribut de sentinela civilizaţiunei. Şi am ferma convingere că viitorul 

glorios al poporului va justifica pe deplin îndreptăţirea acestei atribuţiuni.‖ (DR, V, 1905: 1). 

Principiul culturii active răspunde unui mare deziderat al vremii. Funcţia ordonatoare şi 

integratoare a formelor sale de manifestare permite stabilirea treptată, în baza comunităţii de limbă, 
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a unui circuit cultural interzonal, care are rolul solidarizării spirituale. Pentru perioada investigată, 

acest principiu este orientat de ideea, adecvat formulată de N. Iorga: „sunt români la toate 

frontierele noastre: viaţa noastră intelectuală nu este diferită de a lor‖ (1899: 9). Ceea ce dovedeşte 

importanţa concepţiei activiste asupra culturii, ea însăşi devenind portstindardul spiritualităţii 

româneşti.  

Primele jaloane ale acestui construct sunt prefigurate de rolul tradiţiei privitoare la acţiune: 

„Lumina este principiul vieţii. Astfel aceia care doresc reînvierea unui popor trebuie să se 

îngrijească a sparge mai întâi întunericul, care-l ţine înfăşurat sub vălul său mortuar, şi să-l 

lumineze prin învăţătură şi educaţiune, prin acţiune.‖ (FD, 1894: 23). Discursurile presei 

evidențiază ipostaze de materializare: „Ni trebuie cultură tuturora, de sus până jos, o cultură care să 

fie a noastră, cărţi inspirate, pe rândurile cărora să cadă deopotrivă lacrima bogatei doamne şi a 

sătencii, cărţi smulse de mâini nerăbdătoare până unde răsună glasul acestui neam.‖ (FD, 1887: 4).   

Apar campanii de lămurire a cititorilor despre rolul acţiunii culturale: „Ce însemnează a 

cultivi? A cultivi însemnează a învăţa pe oameni să cugete bine, a lumina ce fusese întunecat, a păzi 

lumină peste acele ce ni se cuvin a şti; a limpezi ideile oamenilor, a-i păzi de greşeli şi prejudecăţi‖ 

(ED, 1901: 3). Evidenţierea opoziţiei simbolice, lumină-întuneric, marchează semioza deosebit de 

pregnantă a discursului de tip iluminist, bine integrat în filosofia culturii europene a vremii. 

Accentele iluminismului persistă în Banat, în programul cultural al perioadei.  

Forţa discursurilor din presă se structurează deseori prin interogaţie şi dialog, din dorința de 

a le insufla cititorilor ideea de elan creativ. Edificatoare sunt aceste spicuri din presa vremii: 

„Suntem noi mai puţin capabili pentru cultură? Nu suntem noi înzestraţi cu frumoase calităţi 

spirituale, nu suntem capabili pentru înaintare? Avem toate condiţiile recerute pentru a ne putea 

rădica pe un piedestal şi nu este de lipsă ca să ne ghemuim într-un colţiu retras şi să privim de acolo 

cu aviditate la alţii! [...] Suntem un neam de oameni, nu prea mulţi, în mijlocul naţiunilor mari. Dar 

numărul mic să nu ne descurajeze. În cursul stăruinţelor noastre să ne inspire veşnic curaj 

profeticele cuvinte ale reginei Carmen Sylva. Nu trebuie ţărmuri mari, trebuie numai inimă mare! 

[...]‖ (FD, 1889: 3).  

Activismul, scrie Tudor Vianu, este, fără îndoială, „condus de iubirea de oameni, de 

aspiraţia către perfecţionarea sorţii omeneşti. Caracterul lui etic este incontestabil. Dar tot atât de 

adevărat este că în această hotărâre de perfecţionare a destinului omenesc, activismul nu procede 

decât pe baza credinţei că ştiinţa poate, într-adevăr, să-l ajute, că în raţiunea omenească există 

virtualităţi ale căror realizări pot să aducă îmbunătăţirea sorţii umane şi, din acest punct de vedere, 

putem sublinia un al doilea element al concepţiei, şi anume patosul ei teoretic. [...]‖ (1982: 348-

349). 

În cazul Banatului şi al Transilvaniei, de altfel, principiul culturii active este prefigurat de 

către intelectuali cu o intenţie programatică, generatoare de atitudini comune, indiferent de 

naţionalitate. Astfel de idei guvernează și scrierile lui Ioan Slavici. Relevant, în acest sens, este 

comentariul cărturarului: „Cu cât e mai intensivă cultura, cu atât mai vârtos ne regenerăm şi noi 

oamenii, cu atât mai puţin ne deosebim unii de alţii, cu atât mai uşor ne înţelegem şi mai mult ne 

iubim între noi, cu atât mai covârşitor e în noi simţământul, că suntem cu toţii acelaşi om întrupat în 

fel şi fel de chipuri şi că durerile unuia sînt ale tuturora bucuriile tuturora sînt ale fiecăruia. 

Rezultatul etic al culturei moderne e acest simţământ care în practica vieţii se dă pe faţă, ca purtare 

de grijă a tuturora pentru binele fiecăruia‖ (1983: 99).  

Contextul politic neprielnic din Banat potenţează vitalitatea acţiunilor cărturarilor români şi 

deschide trasee interpretative incitante pentru revelarea sensurilor unei culturi moderne. Elanul 

creativ sau activismul cultural, aşa cum l-am denumit în această lucrare, este intens în Banat, având 

ca specificitate o puternică conştiinţă etnică. Plenitudinea fenomenului cultural este evidentă, 

atingând adesea „înfăţişarea unei culturi intelectuale‖ (Blaga, 1985: 78). 

 

2. Banatul – ipostază a spiritualității românesți. Activism cultural fecund 
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Evoluţia istorică a Banatului a dus la configurarea unui ţinut care devine pata de culoare în 

ansamblul culturii române, pentru perioada investigată. Nota diferenţiatoare a provinciei se dezvoltă 

din amestecul de limbi şi de populaţii, odată cu apariţia primelor colonizări, acestea fiind 

importatoare de civilizaţie şi de modele culturale europene.  

Banatul istoric „răspunde‖ viziunii integratoare asupra culturii. Un tablou structurat pe baza 

fenomenului de aculturaţie, pe baza interferenţei şi a suprapunerii mai multor modele culturale şi de 

civilizaţie. Acestea declanşează emulaţia şi permite formarea unei sinteze culturale, atât în pătura de 

jos a societăţii (2), cât şi printre elite, conturându-se chiar o mentalitate colectivă a celor ce trăiesc 

în Banat. (Bocşan, Dima, Bona, 1994:1). 

 Cu toate că Banatul veacului al XIX-lea şi al celui următor este guvernat de ideea afirmării 

românităţii într-un spaţiu multietnic, indicele ridicat de cultură a populaţiei facilitează conturarea la 

nivel social a unei perspective obiective asupra diversităţii populaţiilor din această regiune. Mai 

târziu, acestă ipostază este evidenţiată în articolul Opinii libere şi fugare despre Banat a lui George 

Călinescu. Marele critic notează „Banatul e acela în care elementul alogen este mai multicolor‖, iar 

„nota locală ce te izbeste este supremaţia comunităţii asupra individului‖ (apud. Boldureanu, 2004: 

36). 

În presa investigată sunt numeroase articole care descriu o stare de spirit tolerantă, precum şi 

un fond mental comun, ghidat de aceleaşi năzuinţe, care se doresc a fi împărtăşite de toată 

comunitatea (3). Reţinem din „Luminătoriul‖, din 1881: „Identitatea de interes pentru apărarea 

naţionalităţii sale ar trebui să îndemne şi pre saşi şi pre sârbi şi slovaci, dar şi pre nemţii cosmopoliţi 

din Ungaria la o procedere unită [...] şi naţiunea română va primi cu mulţumire ori şi care ajutoriu  

pentru eluptarea drepturilor naţionalităţilor, care, de se vor recâştiga, nu vor fi spre binele numai a 

poporului român, ci a tuturor naţionalităţilor surori din nefericita noastră patrie.‖ (32: 5). 

Nu putem să nu observăm, pe baza discursului presei timpului, că legătura cu spaţiu 

matricial determină o organicitate culturală, o paideuma (4). Putem vorbi de un interes deosebit 

pentru mediul rural şi de un filon ideatic al discursului intelectualităţii noastre, cărturari, profesori, 

filologi, avocaţi, oameni politici, alimentat din tradiţia satului, prin intermediul dascălilor, ei înşişi 

fiind „[...] expresie a satelor, trăind în directă legătură cu ele şi reprezentându-le voinţa‖ (LU, 1881: 

5). 

 Satul este matricea spirituală în care se întruchipează toate simbolurile centrale. Este 

paideuma în care se constituie însăşi fiinţa istorică românească şi din care creşte organic cultura 

neamului. Nostalgia unei viziuni tipologic-integratoare a societăţii pe baza acestei paideuma este 

mărturisită în aproape toate publicaţiile româneşti bănăţene: „Virtuţilor, care zac aici în sate, trebui 

să le dea expresie cei care sunt chemaţi să vorbească în numele Banatului: elita intelectuală‖ (LU, 

1883: 4). Slujitorii condeiului, oameni dedicaţi şcolii şi intelectuali, deopotrivă, îşi asumă acest rol 

şi punctează prin discursurile lor necesitatea conştientizării firii noastre: „Ferice de noi, cărora 

soarta ne-a dat această însărcinare, căci a arăta neamului din care faci parte oglinda reală a fiinţei 

sale, în care să-şi vadă toate calităţile şi slăbiciunile, este cea mai importantă faptă naţională.‖ (LU, 

1883: 4).   

Intelectualii bănăţeni, ei înşişi proveniţi din rândurile ţărănimii, au intenţia ca buna 

învăţătură, prin intermediul presei, să ajungă în cele mai îndepărtate locuri din Banat (5). 

Revelatoare este afirmaţia unuia dintre slujitorii condeiului: „În slujba neamului, ne este idealul!‖ 

(SG, 1914: 1). În literatura de specialitate se consemnează: „Pentru ei, neamul a fost totul [...] Ei, în 

manifestările lor, şi-au dispersat sufletul ca pe o pulbere de aur, cu o generozitate uitată de sine, 

pentru a arunca în inima fiecăruia o fărâmă menită să aprindă setea de cultură, de frumos, de 

adevăr‖ (Birou, 1940: 23). Această perspectivă, potrivit lui Vianu, este „o problemă de realizări 

culturale, o problemă de muncă naţională, şi acei care doresc solicitarea specificului nostru trebuie 

ei înşişi să ia iniţiativa activităţii în toate domeniile, în virtutea convingerii că în opere se depun 

tendinţele profunde şi iese la iveală ceea ce poate să fie specific în sufletul naţional‖ (1982: 318). 
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Buna comunicare între clasele sociale conferă unicitate acestui spaţiu cultural. Pentru a 

rezista ca neam, într-un context politic neprielnic, aceştia se alătură, ca într-o „horă‖ imaginară, 

coagulant puternic al tuturor maselor, unindu-i, prin năzuinţe, pe cei tineri cu cei bătrâni, pe ţărani şi 

cărturari. A devenit o evidenţă faptul că destoinicul reprezentant al satului românesc, ţăranul 

bănăţean are un rol important în efortul de „iluminare‖ a drumului spre o formă superioară a culturii 

naţionale. Populaţia de aici, potrivit poetului O. Goga, este „cea mai civilizată a românilor, unde 

ţăranii au cele mai multe cuprinderi, unde, din punct de vedere cultural, ţăranii se găsesc pe cea mai 

înaltă treaptă [...] şi se înregistrează toate luptele de avantgardă ale ideii naţionale‖ (1935: 46).   

O notă distinctivă a culturii locului este dată şi de deviza bănăţeană colectivă, Tăt Banatu-i 

fruncea, invariantă de semnificaţie izvorâtă din matricea identitar românească. Valenţa expresivă a 

acesteia este dorinţa de a demonstra tărie de caracter prin puterea de muncă, având conştiinţa 

evoluţiei, destinul nefiind „simţit ca o boltă apăsătoare până la disperare, nici ca un cerc din care nu 

e scăpare‖, aşa cum spune L. Blaga (1985: 196). Deviza mărturiseşte, potrivit lui V. Birou, un fel de 

„obligaţie a tuturor celor care trăiesc în regiune pentru ridicarea nivelului cultural, economic şi 

politic al ei. [...]. Aici se menţine cine are putere [...] cine afirmă bucuria de a trăi.‖ (1940: 12). 

Sinteză revelatoare, prin veritabila viziune unificatoare a datelor oferite de firea bănăţenilor, 

la care se adaugă aspecte ce țin de istorie, ethosul, denumit bănăţenism în literatura de specialitate 

(Copocean, 2000: 215), este fondul specific şi ireductibil al culturii din acest colţ de ţară. Acesta 

este animat de patosul ideatic al intelectualilor şi dascălilor, foarte mulţi dintre ei slujitori ai 

condeiului. Preocupaţi de construcţie în planul culturii şi al ideilor, aceştia ne dezvăluie baza 

productivităţii lui creative, fapte creatoare de cultură care, uneori, se desfăşoară în formele anonime, 

săteşti, discursuri ancorate în viitor, prin trezirea românismului, inclusiv producţii culturale dintre 

cele mai interesante.  Ethosul bănăţean revelează experienţa adunată din vremuri îndepărtate a 

poporului român, prin trăirea cotidiană a evenimentelor istorice pe pământul strămoşesc, „orizont 

spaţial‖, după formula lui Blaga, importante fiind „accentele sufleteşti pe care orizontul le 

dobândeşte din partea unui destin uman, al unui destin alcătuit din anume duh, [...] din anumite 

suferinţi‖ (Blaga, 1985: 191).   

Putem desprinde de aici ideea că matricea identitară are un profund caracter unificator 

pentru toate manifestărilor spirituale guvernate de ideea de românitate, care sunt modelate de 

contextul socio-politic schimbător. Ea reprezintă nucleul unităţii neamului, definitoriu pentru 

cultura română deschisă acum unei adânci şi depline înţelegeri de sine, ca urmare a contactului 

direct cu lumea europeană şi a viziunii ideologice propuse de Iluminism. 

 

3. Concluzii 

 

Conferind interpretării faptelor ineditul informaţiilor din presa vremii, observăm că aceasta 

este o sursă de informaţie de mare importanţă pentru cunoaşterea trăsăturilor esenţ iale ale epocii. 

Fiind adevărate mijloace ale solidarizării spiritualităţii româneşti, de la ţăran, la dascăl sau medic şi 

cel mai de seamă cărturar al vremii, tipăriturile periodice româneşti din Banat îşi dezvăluie 

chintesenţa prin capacitatea de trezire a voinţei culturale şi politice a românilor.  

Scopul demersurilor jurnalistice de acest tip vizează mobilizarea cititorilor pentru realizarea 

profilului culturii naţionale: „[...] este de obşte cunoscut că idealul fiecărei naţiuni este ridicarea 

către fericire pe toate terenele vieţii sale‖ (CO, 1900: 2). A devenit o evidenţă acest ţel, prin 

mărturisirea lui: „Şi noi susţinem necesitatea de acţiune şi o dovedim prin întreprinderea şi ţinuta 

acestui jurnal; dar, dacă e vorba de activitate, dacă e ca românii să se apuce de lucru, atunci este 

logic şi necesariu ca să se staverească şi modul şi forma activităţii‖ (LU, 1881: 3). 

Două aspecte ideologice sunt semnificative pentru demersul realizat: continuarea 

programului iluminist şi afirmarea conştiinţei identitare, prin activism cultural, formă de 

materializare intelectuală a idealului de unitate naţională şi de modernizare prin cultură. Aceşti doi 

poli ai cercetării ne-au permis să evidenţiem Banatul ca ipostază semnificativă a spiritualităţii 
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româneşti a vremii. Intensitatea activismului cultural al provinciei s-a datorat atât deschiderii 

timpurii spre Europa, cât şi firii competitive a bănăţeanului. Astfel am atras atenţia asupra omului 

creator de cultură, membru activ al comunităţii, care îşi declara intenţiile: „[...] cu mica mea energie 

voi ajuta şi eu la înfăptuirea culturii [...]‖ (FD, 1897: 4). 

 

Note: 
(1)  Ov. Papadima menţionează că „aceste iniţiative au fost stimulate încă de la începutul presei noastre 

prin ştirile şi comentariile asupra realizărilor din străinătate‖ (1975: 277). 

(2)  Sinteza culturală este mai spectaculoasă la „nivelul mediu, de jos, decât la cel elitar, deoarece 
indicele de cultură depăşeşte mult nivelul altor zone‖. 

(3)  În articolul program al acestui ziar, declarat politic, se precizează: „vom căuta ca legătura dintre 

poporul nostru şi celelalte popoare din ţară să devină cât se poate de intimă, acţiunea acestor popoare 

să fie comună şi unitară, ca să redăm patriei noastre caracterul poliglot, în care şase popoare îşi 
dezvoltă liber, fără să se jignească reciproc, individualitatea lor naţională‖. 

(4) Sub „paideuma‖ se înţelege specificul spiritual ce rezidă în individul singular şi în popoare şi care se 

îmbogăţeşte şi se transformă prin educaţie. Bogăţia bunurilor spirituale e o realitate care ni se 
înfăţişează în fapte de cultură. Viaţa culturilor, ca existenţe vii de sine stătătoare, se manifestă în 

anumite spaţii închise. Aici trebuie văzut începutul teoriei cercurilor culturale (Kulturkreislehre), pe 

care a reluat-o apoi Spengler [...]. Teoria lui Frobenius despre morfologia culturii consideră 

sentimentul spaţial drept factor generator de cultură. Cultura are o existenţă vie specifică, iar omul se 
naşte şi moare odată cu ea.‖  (Irimie, 1942). 

(5) Biografii presei sunt de părere că presa bănăţeană din această perioadă a pătruns în zonele rurale, 

numeroase localităţi săteşti scoţându-şi propriile publicaţii. Sub îndrumarea învăţătorului Emeric 
Andreescu a apărut la Beregsău, în perioada 1 august - 17/29 octombrie 1890, gazeta „Junimea 

Română‖, al cărei scop declarat a fost: „cultivarea junimei şi a tinerimei sătene‖. În perioada 

următoare au fost continuate aceste preocupări până la apariţia publicaţiilor scrise şi editate de ţărani. 
(Popa, Taşcu, 2003: 111). 

 

Surse  

ED- „ Educatorul‖. 1901.  

FD - „Foaia Diecezană Caransebeş‖. 1886 - 1918.  

DR - „Drapelul‖. 1905. 

LU - „Luminătoriul‖. 1881-1883. 

SG - „Solia Graniţei‖. 1914. 

CO - „Controla‖. 1900. 
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Abstract:For Bukovina, the inter-war period represented the administrative, economic and political 

connection to the Romanian national state. However, this process was very complex and involved all of 
Bukovinařs economical and political forces. Still, the reality of the unification disappointed many Bukovina 

citizens due to their status in Greater Romania and the difficult administrative unification process of the 

provinces in the Romanian stateřs national project. In this period, Řthe myth of the corrupt inhabitant of the 
Old Kingdomř appeared. Even if it has no basis, this myth still exists.  

The enthusiastic approach to the Union gradually disappeared and was replaced by the disappointment of 

the administrative unification, the hurting of the local pride and the loss of a privileged status for the 
Northern Province. Along with this, the nostalgia for the correctitude of the Austrian regime arose. 

The Bukovina intelligentsia was the first one to criticize the flaws of the Romanian inter-war political system, 

the administrative corruption, and the vices of politicians from Bucharest. The frustrations of Bukovina 

inhabitants derived as a provincial complex due to the superiority and the arrogance of the Bucharest 
authorities in dealing with them. The nomination of the persons outside Bukovina to the management of the 

counties and state institutions led to numerous complaints.  

The image of the Řregateanř, the inhabitant of the Old Kingdom, was a negative one, associated with 
corruption, demagogic politics, ŘBalkanismř, and ŘLevantismř. To this situation, a naïve sense of superiority 

of people from Bukovina added, which had its origins in the appurtenance to the Central European 

civilization, under Austrian leadership. 

 

Keywords: administrative unification, Bukovina, Old Kingdom, corruption, ethnical communities 

 

 

The period between the two World Wars meant for Bukovina province the administrative, 

economic and political inclusion in Romania. This process was extremely complex and involved all 

economical and political forces of the province. After the Union statement from November 1918, its 

acceptance by King Ferdinand in December the same year and the recognition of 1918 through 

1919 papers of the Peace Treaty from Saint Germain-en-Laye, Bukovina was in a new stage of its 

history. The large number of studies and articles regarding Romania‘s unification could cause a 

reaction on the reason of this study.  However, the complexity of this process did not make yet the 

subject of great historiography debates. In this text, I propose a few negative issues dealing with 

Bukovina‘s integration into Romania‘s borders and the reaction that appeared in this space 

regarding the process of integration.  The differences of collective mentality between Bukovina and 

the rest of country, the image of the Northern part of the country regarding the centralization 

policies of Bucharest, and the frustration generated by these new rules will make the study 

completely useful, from my point of view.  

One of the laws established the administrative status of the province, mentioned two state 

ministers without portfolio appointed in Chernivtsi and Bucharest. The one from Chernivtsi ruled an 

Administrative Service, divided into nine departments ruled by a Council. The Bucharest minister 

needed to consult with the one from Chernivtsi in the problem of choosing the public employees, 
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wires, railways, information department, gendarmerie and police
1
. The first two ministers of 

Bukovina, appointed in January 1 1919, were Iancu Flondor in Chernivtsi and Ion Nistor in 

Bucharest. The two had different visions on how Bukovina needed to be ruled and how it was 

supposed to integrate into the structures of Romanian state. Flondor was hoping in a 

decentralization process and the status of a large autonomy that was supposed to keep on the 

advantages the region had before.  

Nistor believed in the solution of centralization, in the national unified state even with the 

risk of decreasing the local autonomy. The disagreements between them made Iancu Flondor to 

resign, in April 1919, thus that Ion Nistor was appointed to hold both positions. In 1920, Nistor 

changed the members of the Administrative Council of Bukovina, preparing the transfer of their 

duties to the Romanian government. On April 4, 1920, those departments were closed; their duties 

were taken over by Romanian government. These were the first visible signs of total inclusion and 

unification of Bukovina with Romania.  

At national level, the presidents of Council of Ministers, Alexandru Vaida Voivod, 

Alexandru Averescu and Ion I.C. Bratianu worked to unify the country's political and administrative 

status, opting for a strong centralization. This option was a real problem for the internal situation of 

the province. The two trends that occurred - the desire to centralize Bukovina versus 

decentralization - created a conflict that marked the political life of Bukovina. Around the first 

option, the centralism, were grouped the Bukovina politicians led by Ion Nistor, who used "Gazeta 

Bucovinei" newspaper for disseminating their ideas. Their opponents, led by Iancu Flondor, formed 

the "Administration of the country" movement and claimed the need to form a decentralized state; 

they were grouped around the "Bucovina" newspaper. Autonomists went so far as to declare that it 

was necessary "to build a sanitary fence against corruption work of agents of Mr. Constantinescu 

and the work of the Liberal Party.‖
2
. Flondor led a political party called the Party of Romanians in 

Bukovina, but it did not live long
3
. This conflict, known at that time as "Bucovina crisis" was the 

starting point of political struggle in Bukovina between the wars. 

Thus, his followers got close to the liberals while the "Administration of the country‖
4
 

movement, as it was called, turned to the opposition parties. Flondor Iancu became an opponent of 

the government in Bucharest. At a conference in June 1919, he stated in connection to the 

minorities from Bukovina, that he wanted to end the "deep daily dissatisfactions of all sorts of 

population from the province caused by the current regime‖
5
. Flondor wanted that process of 

unification to take into account the previous status of the Duchy of Bukovina and to occur 

gradually, in several stages. This battle marked the political life in Bukovina to the highest level. 

Nevertheless, the centralizing policy actions opposed the wishes of "squire of Storojinet" favoring 

his opponent, Nistor. The conflict between those two worsened, with insults and slanderous 

accusations, from irreconcilable positions. Flondor even asked the replacement of Nistor. However, 

Nistor‘s reply was to discredit his opponent that remained in Chernivtsi. Finally, Iancu Flondor 

ceased the arguments
6
. Flondor Iancu's resignation on April 17, 1919 resulted in aggregation 

functions by Ion Nistor and put an end to the political conflict that dominated the early years after 

the Union. Instead, Ion Nistor returned to Bukovina and implemented an entire political program, as 

was the "true golden age" of his activity
7
. He practically ruled Bukovina, until May 1920, when 

                                                             
1 Vlad Gafiţa, Iancu Flondor (1865-1924) şi mişcarea naţională a românilor din Bucovina, Iaşi, Junimea Publishing 

House, 2008, p.274;  
2 R. Economu, Unirea Bucovinei. 1918, Bucureşti, Romanian Cultural Foundation, 1994, p.56;  
3 Vlad Gafiţa, op. cit. p.297;  
4 R. Economu, op. cit., p. 53;  
5 Central National History Archives (onwards: A.N.I.C.), Royal House, Oficial Documents Oficiale. Part II, Ferdinand 
I, 11/1919, f.1;  
6 Vlad Gafiţa, op .cit., p.294;  
7 Doina Alexa, Ion Nistor Ŕ dimensiunile personalităţii politice şi culturale, Rădăuţi, Bucovina-Basarabia Publishing 

House, 2000, p.185;  



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

440 

 

Dorin Popovici replaced him. The conflict between the two sides ended when Iancu Flondor died. 

After the disappearance of Bukovina function of delegate minister, in 1920, the integration of the 

province in Romania followed, until 1922 when the old autonomy was deleted. This decision 

intrigued Bukovina‘s people
8
.  

From the administrative point of view, during 1918-1925 Bukovina was divided into 11 

counties. The new administrative-territorial division in 1925 consecrated in Romanian Bukovina 

only five counties namely Campulung Chernivtsi, Radauti, Storojinet and Suceava. In addition, the 

union of 1918 enabled the introduction of the Romanian language in administration, justice, and 

schools. By a decision of the Council of Ministers, minorities had to learn Romanian for one year. 

Speaking the official language of the state was conditional for the employees in the public sector to 

maintain their jobs. In addition, speaking the official language of the state was a condition laid 

down by the Decree-Law of June 16, 1919, which recognized Romanian citizenship for the 

inhabitants of Bukovina
9
. 

Due to the necessity to introduce Romanian language in the administration various people 

were brought from the Old Kingdom; they spoke good Romanian. Pride Bukovina was recognized: 

"Bukovina people are proud people who do not accept to be humiliated." Appointment to various 

positions of people from the Old Kingdom aroused discontent among the locals. This discontent 

often led to violence and murder incidents. A witness described the murder that took place in the 

early 1920s when Mihoveni, the chief of police, a violent man from Dobrogea, was killed at a 

village celebration. The case was hushed up and received no feedback
10

.  

A number of cities that had German names were changed into Romanian names, including 

street names in Bukovina cities
11

. Measures falling within the broader project of Romanianization in 

newly annexed provinces generated a specific oppositionist current in Bukovina joined by both 

Romanians and the minorities. An original motion was the preservation of civil servants who 

wanted Austrian administration model without ethnicities and political affiliation
12

. Bukovina 

people repeatedly expressed their regret for the Austrian government and for the liberalism 

practiced in the region, compared with the "dominance from the banks of the Dambovita 

Byzantism"
13

. The dissatisfaction of Romanian population, especially in rural areas, came from the 

fact that the language was still German in Chernivtsi, both in institutions and on the street. On the 

other hand, the government in Bucharest wished a speedy implementation of the Romanian 

legislation because the "so-called Bukovina legislative autonomy is the mother of all attacks on 

Jewish that the German minority media throws at us‖
14

.  

Breaking with the past, according to new government, consists in replacing the old 

Romanian officials by officials brought from the Old Kingdom. In the report cited, the situation in 

Bukovina was presented as catastrophic, Romanians being subjugated to Germany interests, which 

were supported by the Hebrew. The conclusion was that we should "start cleaning all the weeds 

from the Bukovina wheat, these being the German and Jewish evil", from the government, police, 

schools, and forestry administration
15

.  

Great complaints were generated by land reform. Although the atmosphere was relatively 

peaceful, there were complaints on the issue of rural land and urban civilians protested against late 

                                                             
8 ***Бyкoвинa 1918-1940 pp.: Зoвнiшнi bплив ta bнyтpiшнiй poзвиток (Maтepiaли i дoкумeнти), Чepнiвцi, 

Зeлeнa Бyковинa, 2005, p.63;  

9 Doina Alexa, op. cit., p. 188;  
10 Mardarie Popinciuc, Pentru Sfânta Cruce pentru Ţară, Buenos Aires, 1985, 26-27; 
11 ***Бyкoвинa 1918-1940 pp…, p.84-85;  
12 A.N.I.C. Ministry of Interior Archives, The General Police Department, 7/1919, f.29;  
13 Francisco Veiga, Istoria Gărzii de Fier (1919-1941), Mistica ultranaţionalismului, Bucureşti, Humanitas Publishing 

House, 1995, p.97;  
14 A.N.I.C. Ministry of Interior Archives, The General Police Department, 7/1919, f.33;  
15 Ibid, f.35;  
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payment of wages, which created agitation
16

. These issues were the subject of heated debates and 

helped sour relations between Flondor Iancu and Ion Nistor. Only a few months after the 

promulgation of the agrarian law in October 1921, the peasants of Comanesti (Suceava County) 

complained to the Council of Ministers and President Alexandru Averescu paid a visit to the 

village. It had been leased for half a century and now became the property of a person who sold it to 

residents of neighboring villages and the locals could not be given land on the ground
17

. 

Dissatisfaction caused by land reform and the division of land broke in Humor, Storojinet and 

Radauti
 18

. A Chernivtsi Police Inspectorate report in April 1920 stated that although land reform 

issues have been settled, many difficulties of the population were recorded in the mountains. The 

western Bukovina mountainous and sparsely populated region, recorded economic difficulties; the 

report quoted noting "some discontent in the mountains due to lack of food‖
19

. Moreover, between 

1922-1924, in Campulung County, at Poiana Stampei, Ostra, Frasin, and Vama uprisings of 

peasants took place. Such peasants had been overlooked when writing the appropriation act, a fact 

that drew the attention of government parties from Bucharest
20

. In addition, important 

representatives of the Ion Nistor group complained about ―the bad management of the country by 

the current government, also criticizing about the misapplication of the agrarian reform‖
21

. 

Gradually, the excitement caused by the accomplishment of the Union disappeared and was 

replaced by the disappointment of the administrative unification, by local wounded prides, by the 

loss of privileged status for the province situated in the northern part of the country but also because 

of the emergence of nostalgia for the Austrian regime‘s fairness.  

The Bukovina intellectuals were the first who criticized the flaws of the Romanian interwar 

political system, the morals of the politicians from Bucharest and the administrative corruption. The 

frustrations of the Bukovina people came also from a provincial complex, the superiority and 

arrogance used in dealing with the decisional authorities from Bucharest increasing these feelings. 

The appointment of certain persons that did not originate in the region on leadership positions of the 

counties and state‘s institutions in Bukovina aroused new discontent. In addition, the Bukovinans‘ 

feeling was influenced by the fear of not transforming the province into a Transylvanian annex. The 

expression of this state of mind is reflected by many documents: ―the systematic disregard of 

Bukovina from the part of Vaida‘s Transylvania‘s Government and the lack of a prominent 

personality amongst the National – Peasants from Bukovina‖
22

. 

The historian Victor Neumann notices that the strong centralism promoted by the Romanian 

state ―encouraged the superiority or inferiority complexes, mostly due to the intellectuals involved 

in politics‖
23

. The desire of the central government to restrain the working area of the local 

politicians is explained by the need of centralization that would answer to the matter of unity of a 

newly recreated country. The Soviet danger, in the immediate proximity of the province, made the 

Bucharest government to adopt fast measures of centralization in order to prevent the centrifugal 

movements. The state of siege was declared, restraining the free movement, it was established a 

limited program for shops, and censorship was introduced
23

. Although the restrictive means were 

not excessively tough, they were generalized. The residents‘ reaction was to reject this direction. A 

resident of Zastavna declared that ―in Romania, we are only teasels damned by Romania, thus that 

in Austria it was better and it was more justice‖
23

. Ion Nistor - a certain resident from Vicovu de 

Sus, (no relation to the famous politician), revolted against the Romanian state ―categorically 

claiming that it was better under the Austrians‖
23

. And these examples are not singular.  

                                                             
16 Ibid, 41/1921, f. 26;  
17 Dumitru Şandru, Satul românesc între 1918 şi 1944, Iaşi, Cronica Publishing House, 1996, p.62; 
18 A.N.I.C. Ministry of Interior Archives, The General Police Department, 2/1920, f. 17-18, and f.25;  
19 Ibid, f. 41;  
20 N. Adăniloaie, I. Dârdală, Acţiuni ţărăneşti în Bucovina, în „Studii – revistă de istorie‖, An XVI, 4/1963, p.877;   
21 A.N.I.C. Ministry of Interior Archives, The General Police Department, 23/1921, f.13-14;  
22 apud Mircea A. Diaconu, Mişcarea „Iconarŗ. Literatură şi politică în Bucovina anilor ř30, Iaşi, Timpul Publishing 

House, 1999, p.18;  
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The Bukovinans‘ reactions also result from the political disputes. The Bukovina political life 

encountered substantial changes after 1918, determined by the Romanian authorities‘ intention to 

frame the province in the administrative structure of Greater Romania. Thus, the Bukovina 

Romanians were divided between the need of integrating much faster in the structures of the new 

national state and the desire to preserve a superior socio-economical statute, a consequence of the 

autonomy Bukovina had enjoyed within the Austro-Hungarian Empire. The Bukovinans‘ 

discontents were also amplified when the representatives of the Romanian‘s ―military dictatorship‖ 

as it was labeled the government of Alexandru Averescu appointed the Bukovina‘s Minister. A 

Bukovina journalist wrote, ―the Minister Nistor fell into disgrace and sir Flondor is too kind to be a 

good minister of the military dictatorship.‖  

Instead, the rumor was that baron Starcea, labeled as ―fierce Austrian lover‖ and ―doubtful 

individual‖
23

, would be nominated. The image of ―regatean‖, the inhabitant of the Old Kingdom 

was negative and it was connected to phenomena such as corruption, demagogic politicianism, 

―Balkanism‖, and ―Levantism‖. A naïve superiority feeling of Bukovina inhabitants added to this; it 

derived from the idea of belonging to the Western Europe civilization, particularly that of Austria 

under its ruling. Some went that far that they proposed for a genuine ―sanitary border‖ to be set out 

at the frontier of Bukovina and Moldavia
24

. In 1919, the reports of the Special Safety Service 

showed the existence of an unsettlement and discontent in connection to the local authorities‘ 

representatives, mainly among the minorities of Bukovina
25

. Sextil Puscariu, former university 

professor in Chernivtsi, believed that the politicians in the provinces that had joined Romania 

should not become involved in the struggles between parties of the Old Kingdom. Such parties had 

to disappear. It would be after, stated Puscariu that the Bukovina inhabitants and the Transylvanians 

would take their turn in refreshing the Romanian political life
26

. According to the model set by 

Romanian National Party of Transylvania, a section of this political force was incorporated in 

Bukovina. It fought for creating an opposition to the centralizing measures taken by the National 

Liberal Party. This group was led by an Academy member and was short-lived because it lost its 

identity
27

.  

The opposition became a constant in the political life; some politicians bearing less 

importance could not adjust to the Romanian democracy, with its uncertain mechanisms. The 

differences between the Bukovina politicians stem from the need to provide stability to their 

province, and the approaches the Bucharest government made did not answer these needs. During 

the first years, the dissidences oriented towards the liberal opposition, but became more radical 

afterwards and deviated towards the extreme right wing. The propaganda of left wing parties did not 

move far from this either. Except for anti-Semitism, the discourse of Bukovina social-democrats 

followed the general line of the inter-war elections speech: ―the inheritance left by the National 

Liberal Party and the People‘s Party is corruption, usury, breaching laws, terror, high prices, heavy 

taxes, one‘s will, lack of schools, lack of social protection, lack of hospitals and doctors, thievery 

and waste of public funds‖. The commotion was maintained by the unpopular measures taken by 

the authorities of those times that the opposition parties used to their advantage. In this context, the 

attractiveness of right wing political forces increased; they had not been in power and the people 

had not criticized them. ―The anti-Semitic propaganda is successful in Suceava, Campulung, 

Radauti, and Storojinet Counties, mainly because of the Jewish usurers. The teachers conducted this 

                                                             
23 A.N.I.C. Ministry of Interior Archives, The General Police Department, 1/1920, f.256;  
24 Daniel Hrenciuc, Continuitate şi schimbare: integrarea minorităţilor naţionale din Bucovina istorică în Regatul 

României Mari (1918-1940), vol. I Perspectiva naţional-liberală (1918-1928), Rădăuţi, Septentrion Publishing House, 

2005, p.64-65;  
25 Victoria Camelia Cotos, Populaţia Bucovinei în perioada interbelică, Iaşi,  Demiurg Publishing House, 2009, p.69;  
26 I. Ciupercă, Opoziţie şi putere în România anilor 1922-1928, Iaşi, Al. I. Cuza University Publishing House, 1994, 

p.34;  
27 D. Marmeliuc, Viaţa politică şi presa românilor bucovineni după Unire, în „Zece ani de la Unire‖, coord. Ion Nistor, 

Cernăuţi, 1928, p. 256;  
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propaganda: for example, in Suceava, in Vama, and in Ostra. They believed that the government 

was guilty because it was sold to the Jews‖
28

. On the other hand, the social-democratic propaganda 

accused the government of encouraging and directing the birth of the National – Christian Defense 

League: ―the capitalists and boyars guided the organization of N.C.D.L. by whose help it wants to 

control Romania. The boyars would like to introduce fascism like in Italy‖
29

.  

The Bukovina inhabitants accused the governments of authoritarianism and disinterest in 

connection to their problems. ―The pre-war generation believed that the nationalism process would 

end with Bukovina‘s Union to Romania settled to be at the most vaguely political. The result was 

that it educated a generation without a nationalist central axis that would be a categorical imperative 

in favor of Bukovina.‖
30

 In the 1930s, the great demographical pressure in Bukovina and the large 

number of persons that did not benefit of the agrarian reform created a maneuver mass for the 

extreme right wing. Practically, the weaknesses of Romanian democracy, the intellectual 

unemployment, the poverty of the rural population contributed to the success of the extreme right, 

especially the legionary one. The model of Romania‘s moral regeneration attracted all social 

categories given its originality.  

The sensibilities of Bukovina inhabitants and the naïve superiority to the Romanian 

politicianism generated powerful frustration feelings whose coverage was found in the political 

right extreme. Thus, one must not be surprised that Bukovina was one of the important headquarters 

of Romanian extreme right. The orthodox clergy that was extremely sensitive to nationalist 

speeches enhanced the general situation. The Faculty of Theology in Chernivtsi, organized 

according to the German school model, had a high reputation in Romania. However, the difficulty 

in finding a parish for the young priests and the Church‘s criticism towards political life made many 

graduates to show their sympathy to the conservatory ultranationalist extreme right. The 

participation of priests in the extreme right is easy to understand considering their sympathies. A 

priest in Chernivtsi sent an open letter to the authorities. His message indicates the clergy‘s 

disappointment towards politicianism and the solutions passed by politicians. ―Our country can be 

governed to better serve us and only by Romanian idealist men‖, he wrote. ―Idealist can be only a 

nationalist man. Materialism will dig the hole of disappearance, and democracy waits to sing at our 

funerals‖. For him, ―democracy puts to sleep the Romanian nationalist energy‖, while ―nationalism 

is the flame giving life to Romanian people‖. And his solution adopted the same path: ―each true 

Romanian would testify from his heart that we would need a person like Mussolini or Hitler. Please 

God, give him to us!‖
31

 At the same time, a teacher in Valea Cosminului would ask, also in an 

opened letter, ―down with failed and pale democracy, a plain mist curtain behind which dishonest 

men lurk (…) Let ‹‹numerus clausus›› apply for all fields of the Romanian life‖. The solutions he 

would foresee were ―termination of political parties and of the Parliament‖ and ―a legionary-

constructive-corporatist party‖ should lead the country
32

. 

Even since the beginning, Bukovina had a distinct political behavior as against that of the 

Old Kingdom. This province‘s special situation, its multi-ethnic and multi-religion character, the 

complex of provincialism and the position of central authorities negatively amplified their feelings 

towards the new political reality. As well, many were disappointed in connection to their situation 

within the Greater Romania, and to the difficult administrative unification process of all provinces 

within the national project of the Romanian state. From a political point of view, the dissatisfact ions 

derived from the Bukovinans‘ lack of interest to the struggle of political parties from the Old 

Kingdom, but also the fact that the government had appointed many mayors and that the Bukovina 

inhabitants were not correctly represented in the Bucharest Parliament. 

                                                             
28 A.N.I.C. Ministry of Interior Archives, The General Police Department, 7/1931, f. 6-7;  
29 National Archives of Suceava., Fond a Documents Collection, XXVIII, 93/1926, f. 1;  
30 Mircea A. Diaconu, op. cit., p.17;  
31 „Curentul‖, 18 may 1934, p.5;  
32 Ibid, din 12 september 1934, p.5;  



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

444 

 

Bukovina was one of the provinces most heterogeneous from an ethnical point of view. 

Each community was able to maintain its national identity within the Greater Romania; it benefits 

of written press, school, and cultural institutions in its mother tongue. Romania‘s legislative 

framework allowed the minorities to keep their identity. However, the authorities did not always 

understand that they had to observe the legal statute of minorities, thus encouraging the nationalist 

manifestations. 

The dissatisfactions of the ethnical communities to the situation of Bukovina within 

Romania rapidly emerged after the Union. On July 16, 1919 a Decree-law was signed granting 

Romanian citizenship to all those that lived in Bukovina on November 12, 1918
33

. The complex 

administrative unification processes confronted the Romanians with the representatives of the other 

ethnicities. In 1919, a political cleavage occurred in Bukovina; the situation of nationalities 

dominated it. On the other hand, the solution proposed by the government for the integration of 

minorities in the state‘s structures represented more their elimination from the administration and 

economy. Next, the Romanians in Bukovina were displeased with the large participation of 

minorities in governing the province; many of them believed that the Romanians were more 

disadvantaged in Romania than during the Austrian occupation. Often, the minorities were seen as 

suspicious and the authorities in Bukovina after the Union reprimanded them: ―If you don‘t like the 

Romanian laws, move to Austria. Go to Vienna, go to America!‖
34

. The minorities attempted to 

maintain their national individuality, while the Romanian population sought to become integrated in 

the political life of Romania by adhering to the tendencies of that era.  

The Jews were the first that boycotted the Romanian assemblies, no matter their type, and 

refused to participate in the first elections; they also organized demonstrations and protests against 

the administration of the province
35

. The Romanian elite did not know how to use the economic and 

intellectual capital of the Jewish community, many of the members losing their jobs given the 

context of administration Romanization
36

. Lastly, having to cope with the new realities, they 

organized for defending their own identity facing the assimilation danger. Since 1919, the Jews in 

Chernivtsi publically manifested their discounted to the intentions of Bucharest government in 

connection to administrating Bukovina
37

. They were among the signatories of a memoir submitted 

to the Peace Conference in Paris, a fact that caused concern among the Bukovina Romanian 

leaders
38

. The most important community from a political and economic point of view was the 

Germans. After 1918, the Germans were in general discreet, seeking to become integrated in the 

new legislation of the Romanian state. The documents show that the Germans made up a quiet well-

organized community but that had a separate opinion and rarely acted with other minority groups. 

Few incidents existed and they represented more reactions in favor of maintaining the national 

identity
39

. The authorities in Bucharest feared the German community that they saw as a bridge to 

the German imperialism. ―Chernivtsi, wrote a document, was built by Vienna as center of German 

imperialism meant to be used as headquarters for directing the entire province‖ or ―as center for 

dissemination of Germanism in Romania‖
40

. Subsequently, the nationalism displayed by the Third 

Reich drew the German community of Bukovina. The Ukrainian minority was divided but also 

                                                             
33 R. Economu, op. cit., p.62;  
34 Dan Jumară, Societăţile culturale academice româneşti din Bucovina în perioada interbelică, Iaşi, Junimea 

Publishing House, 2005, p. 66;  
35 Ştefan Purici, Românii şi evreii din Bucovina 1918-1923: împreună sau separat?, în „Studia et Acta Historiae 

Iudaeorum Romaniae‖, VIII, coord. Silviu Sanie, Dumitru Vitcu, Bucureşti, Hasefer Publishing House, 2003, p.135-

139;  
36 Mariana Hausleitner, Rolul intelectualilor evrei în Europa Est-Centrală pornind de la exemplul Bucovinei, în „Studia 

et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae‖, IX, coord. Silviu Sanie, Dumitru Vitcu, Bucureşti, Hasefer Publishing House, 

2005, p.270; 
37 A.N.I.C. Royal House, Oficial Documents Oficiale. Part II, Ferdinand I, 16/1919, f.13;  
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hostile to the Romanian state. Most of its members desired to form a Ukrainian state that would also 

comprise the northern part of Bukovina, thus that they rapidly entered a conflict with the Romanian 

nationalists. Another part, lured by the Bolshevik ideology, was attracted by a union project of 

Bukovina and Soviet Russia. Small part of it understood that it had to integrate in the structures of 

the Romanian state. The state authorities sought to lead a rapid Romanization policy of regions in 

northern Bukovina, where the majority population was the Slavic component
41

. The reaction of 

minorities was to reject the national projects of the Romanian state. For more than a century, the 

province had been a tolerant intercultural and inter-religion space. However, this peaceful life 

would stop during the interwar period.  

Another important reform from the beginning of the interwar period was the election one. 

Following the legislative unification, Bukovina received 18 mandates for deputies, which was a 

4.65% distribution of mandates. This percentage put Bukovina on the last but one place, far below 

the average that consecrated an over sizing of Parliament as against Romania‘s population
42

. Thus, 

the distribution of parliamentarian mandates in Bukovina upon taking into account the number of 

inhabitants was equitable but when compared to other Romanian regions, it was unfair. Creating an 

artificial election majority became the sole concern of the government, which led to a feeling of 

rejecting the system by the Bukovina inhabitants. The authoritarian measures taken by the 

government annulled the democratic inclines of an important part of population and led to losing 

confidence in the values of democracy. The reaction was as great, thus that the Bukovina electorate 

sought an alternative and reached intolerance and extremism. From here, the main anti-system vote 

marked the elections history of interwar Bukovina. Even Ion Zelea Codreanu complained in the 

Parliament of the abnormalities committed during the elections campaign of 1920 in Suceava 

County. ―At one time, the army surrounded the city and for three days no child, woman, or man 

could enter it. The agents and thugs brought here from other cities voted using sequestered 

certificates.‖
43

 

It is not by accident that the Bukovina counties had a different elections-related behavior as 

against that of the majority of Romania. Having a distinct electorate, the Chernivtsi, Campulung, 

Radauti, Storojinet, and Suceava Counties adopted the anti-government and even anti-system vote. 

In general, the Bukovina electorate was more prepared for the democratic game than that in other 

regions. The relative civilization, urbanization, and industrialization of this province made that the 

vote to be oriented according to the parties‘ platforms. The vote cast by Bukovina inhabitants in 

favor of the party that organized the elections was highly influenced by political convictions and not 

by the elections subculture that characterized that era. For example, in Chernivtsi County, 40% of 

the population was involved in non-agriculture activities, and 30% of the electorate in Chernivtsi 

and Campulung lived in the urban environment. The counties inhabited by a rural population 

residing in large villages, such as in the case of Raduti or Suceava, having a relatively high degree 

of literacy, would constantly vote against the political power represented by the model promoted by 

the Bucharest elite. This electorate had a specific behavior when faced with the ballot boxes. The 

important minority component of these counties, such as in the case of Storojinet, diversified the 

vote; the Germans, the Ukrainians, and the Polish had their own candidates. As well, a strong 

socialist tendency was found when expressing the electorate‘s political desires due to rejecting the 

parties in office, and not to a class-related conflict. Thus, the party that organized elections received 

in Bukovina electoral points below the average points in Romania. However, the main opposition 

                                                             
41 A.N.I.C. Ministry of Interior Archives, The General Police Department, 7/1919, f.24-25;  
42 Cristian Preda, Influenţa sistemelor electorale asupra sistemului de partide în România interbelică, în „Studia 
Politica. Romanian Political Science Review, vol. II, nr. I, Bucureşti, 2002, p.59;  
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party surpassed the average in Romania
44

. The electoral behavior of Bukovina is another particular 

aspect that shows the reaction of that area‘s population to the Romanian state.  

The conclusion of some experts that noticed the geopolitical turn point of Bukovina that 

―left‖ the Central Europe space for being included in the structures of a country located in the 

southeastern Europe must be considered also. The ethnical communities of Bukovina moved from a 

world of liberal values, of peaceful living together, to a space of nationalism, intolerance, and 

excess, due to the lack of modern democratic values
45

. From another perspective, an expert in the 

history of Bukovina wrote that after the Union the province ―ceased its administrative and political 

experience, remaining just a representation at the collective mental level whose existence, during 

the Austrian period, was more or less idealized‖
46

.  

The Romanianization process of some cultural institutions of the province such as the 

University of Chernivtsi, German Theater that later became National Theater, incorporation of 

Music and Dramatic Arts Conservatory did not bring the much desired stability. More, the 

contradictions between various ethnic communities in Bukovina became acute. Rumors of moving 

the University to Craiova, the matter of closing the National Theater and some Romanian schools 

and that of the disappearance of some local courts of law amplified the dissatisfactions. Many of the 

cultural articles written by the plethora of intellectuals in the interwar Bukovina hid in their text 

various political dissatisfactions. The influence of some prestigious intellectuals coming from the 

Old Kingdom channeled the energies of the local students to other currents on the right of the 

political spectrum. Removing the majority of minorities from the administration, rendering the 

bureaucracy and economic order Romanian, as well as the sensibilities and high regionalism of 

Bukovina represented the manner of rejecting the Romanization and centralization policy led by the 

Romanian state. On this context, the extreme right emerged. The local and regional particulars of 

Bukovina care allowed extremism to acquire a shape since its early age and the disappointment 

caused by the costs of integration in the structures of the Romanian state led to reluctance towards 

the political models proposed in Bucharest. Thus, the opposition to the political behavior in Greater 

Romania led to radical, anti-system, and anti-democracy options. The political life of Bukovina 

surpassed the post-Union crisis, but split the society into two factions. The Bukovina electorate then 

chose one of the sides according to their own options. If the centralists group remained relatively 

united, the ones supporting autonomy divided according to various Romanian political forces that 

appeared in Bukovina. However, such forces were always against the politics of government, no 

matter their political orientation. The flaws of Romanian society led to the idea that the Bukovina 

inhabitants are superior to all others. Frustrations, the vague feeling of superiority due to belonging 

to a different civilization space and the specific mentality created a barrier in the unification 

process. The weaknesses of these processes remained, in masked forms, until late in the 20
th

 

century.  
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Abstract:In the second part of the 19th century, Germany occupies a leading position in research in science, 

chemistry and physics in particular, but also in psychology. Wilhelm Wundt was a pioneer in experimental 

psychology, setting up a laboratory where students from all over the world came not only to learn but to 
experiment as well. In their native countries, the vast majority of these disciples continued the work started 

with the German psychologist and, in turn, developed such institutes in all developed countries. In Romania, 

the new ideas propagated by Wundt echoed through the work of scientists such as C. Rădulescu-Motru, 
Eduard Gruber and Florian Ştefănescu-Goancă. The approach of neurological phenomena from a novel 

perspective, their study with the help of other sciences such as physiology, anatomy, chemistry, physics and 

even mathematics and logic made Wilhelm Wundt's work a new branch of psychology. The researcher did 

not actually bring anything new, but he used what other sciences had gained to study human brain activity: 
one of the most complex systems. The experiments conducted by Wundtřs followers are various: visual and 

auditory illusions, attention, music harmony, time to respond external stimuli, etc. But the merit of the 

German psychologist is that of generating a new way of thinking that propagated throughout the world. 
 

Keywords: psychology, sensory perception, psychophysics, mental processes, consciousness  

 
 

Born in the age of the struggle between realism and romanticism, in the first half of the 

nineteenth century, Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920) was born in Germany in a large 

family. He graduated from the Heidelberg School of Medicine in 1856 but did not practice 

medicine. He completed his medical studies with a doctoral thesis on tactile sensitivity in hysterical 

patients. Wundt chose fewer explored and more conceptual territories, but he used his acquired 

knowledge during medical studies, especially those of anatomy and neurology 

He taught physiology, with Hermann von Helmholtz as mentor. During this period he comes 

in contact with the research methods of his teacher who studies the physiology of the eye and who 

has been intensively researching the field of perceptions and how they form in the human brain. The 

period spent by Wundt in the laboratories, researching these neurological phenomena will end with 

the publication of a treaty (Contributions to Sensory Perception Theory written between 1858 and 

1862). A year later, his interest in the similarities and differences between man and animal is found 

in the pages of another paper Lectures on Human and Animal Psychology. Wundt taught both 

anthropology and psychology, and this last field will mark his entire career. More specifically, 

Wundt begins to deepen the field of experimental psychology and his concern in this branch led him 

write a history of psychology: Principles of physiological Psychology in 1874. 

The following year, Wundt became professor of philosophy at the University of Leipzig, 

where research was already under way to determine the relationship between physical stimuli and 

the human brain's generation of perceptions and sensations. In 1900, he began publishing 

Volkerpsychologie, a large-scale work in nine volumes that made long cultural digressions and in 

other fields such as history, philology, linguistics, ethnology and anthropology. And linguistics has 

come into the attention of the German psychologist although he considers it to be a social construct, 

linguistics can also preserve individual influences or can show how the individual relates to the 

linguistic system and can adapt it to his needs. But, beyond individual touches, language is the 

representative of a people's spirituality. 
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The turn of the century was the ground for this scientist so interested in the way the human 

brain works in contact with excited environmental factors. Encouraged by the new possibilities 

offered by the university, Wundt sets up the first laboratory to study psychological phenomena (in 

1879 was founded under his guidance the Institute of Experimental Psychology). One of the best-

equipped locations for that time, the laboratory was endowed with numerous tools that could 

quantify how subjects perceived external stimuli. Although the research work occupied all his time, 

Wundt does not give up teaching by organizing courses ranging from anthropology to 

epistemology, from logic to psychology of language, from physiology to psychology, and up to 

cosmology and philosophy. His work has attracted students from all over the world, both from 

Europe and the United States. Many personalities have studied with the German professor how the 

human brain works. Among these personalities are the Romanian philosopher and sociologist 

Constantin Rădulescu-Motru, Eduard Gruber and Florian Ştefănescu-Goancă 

The German physician realized that there are many interconnections between physiology 

and psychology. Physiology has, according to Wundt, recognized directly or indirectly psychology 

as an integral part of human functioning studies, namely the brain. The evolutionary step made by 

the German physician and researcher was to try to unravel the psychology of physiology, to put ―the 

tools‖ of physiology to the benefit of psychology. Thus, history of medicine recognizes him as the 

one who laid the foundations of experimental psychology. But in an attempt to become self-

sustained science, psychology makes only a tangential call to physiology, as its initiator stated: 

―Our psychology will be availing itself of all the means that modern physiology puts at its disposal 

for the analysis of conscious processes.‖
1
 The burden the German encountered was a dialectical 

one. Even greater as physiology operates with quantitative modalities, as long as psychology, which 

was at the beginning of the road those times, was not yet endowed with the ―theoretical and 

notional‖ tools. Physiology helps psychology with the methodology already in place.  

 Using the notions already recognized in philosophy, psychology proposed by Wundt 

operates with investigations. This complex process of observing the processes of confluence 

between physical aspect and mental plan makes the new territory explored by Wundt, and even 

receives a name from its initiator: psychophysics, precisely to clarify the importance of two sciences 

seemingly different at creating a unitary one, a junction between body and mind. But Wundt opens 

the door to other sciences that come to complete, as a corollary, a much wider picture where we can 

talk about ethnic psychology (of various cultures), pediatric psychology (applicable to children), 

animal psychology. 

In his philosophical approaches to explaining the physical substrate of mental activity, 

Wundt takes into account all the theories generated by philosophers of the world: from 

metaphysical explanations to hylozoism. If we take into consideration all the movements made by 

the human body as part of the consciousness we could not explain, the German psychologist thinks, 

how the involuntary movements are dictated by the vegetative nervous system. Therefore, when 

discussing mental functions as reason-generating, Wundt refers only to volunteer external actions as 

manifestations of volition. The psychological analyzes of the German have the capacity to make a 

junction between the most diverse domains. Sensations are the place where the physical and 

psychological intersect. Thus, perceptions can be studied from a double angle point of view: on one 

hand, as external manifestation and from the point of view of their internalization, as a mental 

manifestation. In order to argue his hypotheses, Wundt makes an intellectual journey in biology, 

macro and microscopic anatomy, histology, neurology, chemistry, physics and philosophy. 

Wundt connects, in a totally new way, the exact sciences that provide quantifiable 

experimental data with the subjective values of philosophy and psychology, because starting from 

the scientific tangible we can reach mental processes and the role of binder between various 

sciences, the task of transgressing the limitations that science has, belongs to philosophy, ―it aims to 

complete and deepen the data that special sciences acquire by exact observation by experiment. 

                                                             
1 Wilhelm Wundt, Principles of Physiological Psychology, Translated by Edward Bradford Titchener, 1904, p. 2 
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Special sciences have the boundaries determined by their own methods, which they have to apply. 

Philosophy goes beyond these boundaries, combining the methods of the various special sciences, 

and completing the data obtained by reasoning.‖
2
 This explanation that reveals the essence of the 

German psychologist's thinking system is given by one of his followers. By deduction, it is the 

philosopher who leads the work of the scientist to a higher level, says C. Rădulescu-Motru. The step 

from science to philosophy can be made by any scientist: ―Any special scientist can become a 

philosopher if he can, with the help of reasoning, build upon the knowledge of his particular science 

a unitary orderly conception of the world and life. Among the special science and philosophy there 

is not so a contradiction, but a continuity. (...) philosophy is the science of science.‖
3
 

The German psychologist‘s approach must, in fact, be regarded in a wider context of new 

scientific and medical discoveries since the mid-nineteenth century. Wundt builds and carries on 

thinking systems initiated by other scholars. If C. Rădulescu-Motru places the German in the 

lineage of Aristotle and Leibnitz, we can detect also influences of the psychologist Johann Freidrich 

Herbart (1776-1841) a Kant follower who reached a mathematical deduction of the specific human 

psychic experiences. Contemporary with Wundt, and probably with influence over his work, were 

sociologist Max Weber and psychologist Gustav Theodor Fechner, who set forth the law that bears 

their name. It is the determination of the relationship between the sensation (the psychological 

component) and the intensity of the stimulus (physiological component). 

The psychologist, philosopher and writer Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957) was 

one of Wundt's disciples. The Romanian scholar attended two faculties at the same time Faculty of 

Law and the Faculty of Letters and Philosophy. Between 1890 and 1893, in Germany, he studied in 

the laboratory that Wundt had founded. The Romanians' interest in studying the sense-perception-

psychic relationship had been evident since the completion of the philosophy courses with the thesis 

Empiric reality and knowledge requirements (1889). The studies conducted in the German 

psychologist's laboratory were the door opened to what he had intuited purely theoretically. 

Returned to his native country, Rădulescu-Motru finished his doctoral studies with a paper focused 

on the theory of the objective cause-effect theory initiated by Kant Zur Entwickelung von Kant's 

Theorie der Naturkausalität (1893). Rădulescu-Motru founded the Society of Philosophy and the 

Philosophy Review and was passionate about social psychology. The Romanian scholar wrote 

numerous studies Psychology Problems (1898) and Social role of philosophy a year later. The 

Romanian psychologist was interested in how spiritual resources influence the real world. The 

number of the studies he signed is outstanding Science and Energy (1902); The Power of the Soul 

(1908); Elements of metaphysics (1912); Personal energy (1927); Elements of metaphysics, based 

on Kantian philosophy (1928); The Morality of personal energy (1946); Materialism and 

Personality in Philosophy (1947). He also analyzed the spiritual values in relation to political life: 

Romanian Culture and Politicianism (1904); Peasantism. A Soul and  Politics (1924). A great deal 

of energy has been given by the psychologist in deciphering the springs forming a people, perceived 

as an ensemble of individuals, devoting papers to the Romanian spirituality, Romanianism. The 

Catechism of a New Spirituality (1936); Psychology of the Romanian People (1937); Time and 

Destiny (1940); The Romanian Ethnic. Community of origin, language and destiny (1942). 

During the studies within the Faculty of Philosophy and Letters, the courses that he never 

missed would be those of Titu Maiorescu: Logic and History of Contemporary Philosophy. 

Together with him and the wife of the politician and teacher he traveled through Switzerland and 

France. In Paris, he attended the laboratory of Sorbonne's physiologist H. Beaunnis, Charcot‘s 

lessons, and the psychology courses of neurologist Jules Soury. In Leipzig, in 1891, Rădulescu-

Motru listened to various courses: from anthropology, physics, psychology and by listening to 

                                                             
2 C. Rădulescu-Motru, Wilhelm Wundt and scientific philosophy, in The Royal Foundation Review, 1st January1944, 

year XI, no. 1, p. 33 
3 Idem, p. 34 
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Wundt he reached to know the ―spell surrounding the philosopher's thinking (...) he made purely 

scientific philosophy. It was the prototype of the objective researcher.‖
4
 

Psychology is vital one in the life of modern human beings. The reasons are two: the 

rationalization of work and, on the other hand, a change of perspective on soul life which is now 

regarded as a synergy of several ―cosmic, biological and cultural domains (...) where the physical is 

matched by the psyche, to construct a spiritual end.‖
5
As a consequence, an institution that studies 

the psychological peculiarities of the Romanian people can only help society in building a viable 

and solid order. Psychology serving self-knowledge can provide answers where other sciences fail. 

The cultural values Romanian people were always important to the scientist C. Rădulescu-

Motru. But an individual cannot be removed from the wider, social context, in which he lives. In 

order to thrive, human beings need periods of lull to evolve because ―man's destiny was always 

related to the representation of a spiritual order.‖
6
 For the Romanian philosopher the very term 

spirituality has a much deeper meaning; it is the one that gives a perennial character, answering ―the 

requirement of perfection and immortality. In it lays the man‘s solace and, at the same time, the 

pride.‖
7
 In this sense we cannot push away science, on the contrary, it is needed to develop, says the 

psychologist, a science of spirituality as part of culture science. Another aspect that the psychologist 

tried to elucidate is that of the inclination. Thus, the scholar comes to the conclusion that an 

individual's aptitude starts from the human subconscious for the logic to emerge in the final part. 

Another feature of the vocation is that it is carrying a personal interest and finally, the one who 

produces values out of a call considers it a structural part of the self, it is part of the inner fiber 

ultimately the work of such persons should be studied through psychology.
8
 Fervent defender of 

scientific philosophy Rădulescu-Motru reiterates whenever he can the very essence of this new field 

―Everything that falls under the field of human consciousness either through senses or by intuition 

of intelligence should be checked in the light of reason.‖
9
 The professor emphasizes the necessity of 

disclosing the Romanian mystery, of that ethnically enigmatic spirit that unites all the inhabitants of 

this country. The pedagogue through his formation, Rădulescu-Motru advocates for giving up 

mysticism and the heading towards the scientific spirit, the only one that leads to a safe progress. 

Eduard Gruber (1861-1896) was born in Iassy. During the academic years of study he was 

drawn to the link between aesthetic values and psychology. He graduated from the Faculty of 

Letters and Philosophy with a thesis focused on linguistics Studying the genus of Latin elements in 

Romanian, compared to the other Romance languages. In 1888 he returned to his old passion-the 

relationship between art and psychology-publishing the paper Style and Thought. In 1892, he 

attended the Physiological Psychology Congress with a work on synesthesia. Arrived in Leipzig, he 

becomes a disciple of Wundt and works intensely with him. On his return home, excited by the 

research done and by his PhD in Germany (the thesis aws called Philosophical Studies), he 

establishes the Institute of Experimental Psychology in Iassy (1893). Unfortunately, premature 

death prevented him from continuing the plan he had for promoting new values of Western 

psychology on the Romanian land. 

                                                             
4 C. Rădulescu-Motru, Memories from the time of studies, in The Royal Foundation Review, 1st February 1934, year I, 

no. 2, p. 285 
5  . Rădulescu-Motru, Designation of a national psychology institute, in The Royal Foundation Review, 1st June 1938, 

year V, no. 6, pp. 533-534 
6 C. Rădulescu-Motru, Spiritual birth of our century, in The Royal Foundation Review, 1st May 1934, year I, no. 5, p. 

299 
7 C. Rădulescu-Motru, Rehabilitation of spirituality, in The Royal Foundation Review, 1st November 1934, year I, no. 

11, p. 306 
8 See C. Rădulescu-Motru, Vocation and deep psychology, in The Royal Foundation Review, 1st November 1941, year 

VIII, no. 11, p. 294 
9 C. Rădulescu-Motru, The offensive against scientific philosophy, in The Royal Foundation Review, 1st July 1943, year 

X, no. 7, p. 127 
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Florian Ştefănescu-Goancă (1881-1958) studied under Wundt‘s guidance and finished his 

Ph.D. with a novel paper, Experimentelle Untersuchungen zur Gefühlsbetonung der Farben, about 

the effects of colors on the human psyche. Like the other two Romanians who had had the 

opportunity to work in Wundt's German psychology laboratory, Ştefănescu-Goancă came back to 

the country with the fervent desire to implement the new research in the field. Thus, in 1922 he 

founded, in Cluj, the Institute of Experimental, Compared and Applied Psychology. In 1938 he fell 

victim to a legionary attempted assassination, but he managed to remain alive. His name is linked to 

an adaptation of the Terman-Merrill scale that measures the development of intelligence in children 

(1940). Arrested in 1950 by the communist authorities, Ştefănescu-Goancă was sent to Sighet jail 

from where he would be released five years later. Unfortunately, he survived only three more years. 
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Abstract: The article aims at focusing on the most frequently used idioms which include words referring to 

parts of the human body. Its aims are twofold: to provide a selection of the most commonly used idiomatic 

phrases in Tourism and travelling texts and to offer guidance on the most effective way to use them. 
Languages generate diverse idiomatic constructions to allude to the same reality.  
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1. Introduction: 

According to Oxford Advanced Learner‘s Dictionary of English
1
  an idiom  is ‖ a phrase or 

sentence whose meaning is not clear from the meaning  of its individual words and which must be 

learned as a single unit‖ ,  e.g. to back the wrong horse (when choosing a holiday), red-eye special, 

bird-eye view, etc. If we want to find an idiomatic expression in the dictionary we must decide what 

the key word is. For instance, if we come across the following idiomatic expression ―the bird‘s eye 

view‖ we must decide upon the key word.   The key word can be either „bird‖ or „eye‖. Notice how 

the dictionary shows you the correct key word:   the birdřs eye view (singular)-  a view of something 

from high above So, in the example above the key word is ―bird‖ because there is  the above 

explanation for one of its multiple meanings. 

 

2. Guidance 

This study shows that our body represents domains of experience ( Lakoff & Johnson, 

2003)
2
 i.e. parts of the face, or the head are also frequently incorporated in idiomatic phrases as 

follows the eyes (eye-catching decor, eye- watering number, etc. ), legs (the first leg of the trip, to 

be off one‘s legs, etc.) . Other expressions refer to hands (to put one‘s hand in one‘s pocket, to 

have/get time on one‘s hands, etc.)  foot/feet (to foot the bill, to shake the dust of a town off one‘s 

feet, etc.) or back (in the back of beyond, to back the wrong horse, etc.). The investigation of the 

parts of the body idioms has proven that they often preserve commonly-held beliefs or stereotypes. 

We also observed that both parts of the body: the upper part, namely the head (through face or eyes) 

and the hands (fingers) are represented in our selection of expressions as well as the lower part 

(legs, feet). Most probably this aspect stems from the ingrained belief that someone‘s feelings is 

known by the way he looks (face, eyes) or his deeds.  Another important aspect was the large 

amount of expressions which alluded to movement. The list is given in an alphabetical order: 

ARM 

 to cost an arm and a leg-  to be very expensive 

 to greet somebody with open arms- to give somebody a warm reception 

 armed with a camera-carrying a camera 

BACK 

 like the back of my hand ( to know a place)- to know a place very well, to be familiar with it 
                                                             
1 P.616 
2 George Lakoff&Mark Johnsen –Metaphors we live by, London, The University of Chicago Press, p.123 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

454 

 

 backpackers- young people  set off on a longer trip carrying large bags 

 backseat driver- a passenger  in a car who insists  on giving  the driver directions or offering 

unsolicited/unwelcome advice 

 in the back of beyond- very remote, isolated from any towns, villages 

  to watch your back ( during a holiday)-  to be careful of the people around you making 

certain that they do nothing to harm you 

  to back the wrong horse- to make a bad choice (related to your holiday) 

  to sit back- to settle in a comfortable  chair in order to relax yourself 

BODY 

 homebody- somebody who does not like travelling 

BUTT 

 to be the butt of jokes (travelling jokes)- to be the person or the thing that other people make 

jokes about 

EAR 

 to be left to play by ear ( a day of your trip)-to be left unplanned/ to leave it open 

ELBOW 

 elbow room- sufficient room in which to work/to move without difficulty 

EYE 

 a bird‘s eye view- a view of something from high above 

 eyes drawn by- eyes attracted by 

 eye-catching decor- a very attractive décor 

 to feast one‘s eye-  to look with pleasure/admiration 

 a sight for sore eyes- a thing/ a person  the sight  of which causes pleasure 

 red-eye special- long haul flights which are associated  with the state of tiredness they 

induce, causing the eyes to become injected 

 eye- watering number (of tourists)- extremely high or large 

 the eye of the day- the sun ( poetic sense) 

  to be easy on the eye- to have an attractive appearance 

 EYEBROW 

 eyebrow-raising bill- to be very expensive 

FACE 

 in the very face of the day- at noon 

FINGERS 

 sand running through your fingers- to touch or feel the sand with your fingers 

FOOT/FEET 

 at the foot of- the lowest part/ the bottom part 

 itchy feet- permanent desire of travelling 

 to shake the dust of a town off one‘s feet- to leave a place one doesn‘t like 

 to set foot in- to enter/visit a place 

 to get off on the wrong foot- ( a holiday)- to start badly 

 to take/ load off one‘s feet- sit down, have a sit 

  to foot the bill- to pay for, to stand the expense of 

 on foot- walking 

 to be at somebody‘s feet- used to say that people admire/respect very much 

 to do your feet a favour- to treat your feet 

 to explore barefoot- to go somewhere without wearing shoes on your feet 

 at the end of your feet- at the lowest part of your feet 

 to have a heavy foot- to drive a car too fast 
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HAND 

 at every hand- everywhere 

 to wait on hand and foot-  to do your best  for another person 

 to put one‘s hand in one‘s pocket-  to spend a lot of money 

 to have/get time on one‘s hands- to have plenty of time 

 on hand- available, nearly, within reach 

 

 

HAIR 

 to split hairs ( when choosing a holiday)- to pay too much attention to something that is not 

important 

HEAD 

 to get headaches (at high altitudes)- to suffer from headaches at high altitudes 

 head for a sun-drenched place- to choose a sunny destination 

 to have a head for heights- to be able to go to highly places without feeling sick/afraid 

 to stay warm from head to toe ( winter holiday)- to stay warm on every part of a person‘s 

body 

 to lay one‘s head ( in a hotel)- to check in many hotels 

HEART 

 the heart of- in the middle of (town, resort) 

 to leave an imprinted  on the heart- to leave a good impression/memory 

 to capture the heart ( a place)- a wonderful place 

HEEL 

 to kick up one‘s heels- to have a merry time 

JAW 

 jaw-dropping views- used to say  about views that someone looked surprised  or shocked 

KNEE/KNEES 

 knee-deep (in snow) deep enough to reach your knee 

 heights make someone‘s knees weak- heights make someone feeling strange because of 

strong emotions 

 bee‘s knees- to say that someone or something is exceptionally good 

  a knees up- a party 

LAP 

 (discounts) dropping into your lap- to have a lot of discounts 

 lap- a part of a long journey 

  lap the shore- to move against it or hits it in small waves 

MOUTH 

 at the mouth of- at the entrance ( bay, cave, etc.) 

 mouth-watering (menu)- it smells or looks  so good that you want to eat it immediately 

 to make somebody‘s mouth water- to feel pleasure at the thought  of something particularly 

beautiful or good 

NECK 

 neck of the woods (Amer.)- an area or region 

NOSE 

 nose to tails-  to be in a line  without much space between(cars, buses, etc.). 

 to take a nosedive- if a price, value or condition of something goes down or gets much 

worse 

LEG/LEGS 

 sea legs- the ability to travel by ship without becoming sea sick 
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 legwork-work, especially research or preparation that involves significant walking or similar 

effort 

  the first leg of the trip- the first part of  it 

 to be off one‘s legs- to be very tired 

 to have hollow legs- to have an appetite 

SHOULDER 

 shoulder season-  a window of time  for most destinations  when prices and crowds are low, 

but the weather is nearly perfect 

   a shoulder-  a road side / an area of ground  beside a road where drivers can stop their cars 

  to brush shoulders (with celebrities )- to spend a holiday in a place full of celebrities 

 to have huge shoulders ( a holiday)-  which offers many possibilities 

STOMACH 

 to stomach something a bit macabre- the desire to see/ to visit a macabre place 

TOE 

 to dip a toe into the sea-you start doing this thing slowly and carefully because you are not 

sure whether you will like it or not 

TOOTH 

 to have a sweet tooth- to enjoy sugary food 

THUMB 

 to thumb a lift-  to hitch-hike 

 as a general rule of thumb ( in tourism)-  a rough figure or method of calculation, based on 

practical experience 

 

Conclusion: 

Pervasive in all natural languages idioms, however remain a highly complex phenomenon to 

analyse and define. This paper aims to offer a fresh outlook upon idioms  and to offer an appetite of 

this fascinating vocabulary using parts of the body in travelling and tourism. To conclude, all parts 

of body idiomatic expressions show creativity, humour or irony and they offer an insight into the 

lives, minds and sometimes experiences of speakers, therefore revealing cognitive mechanisms at 

work and arousing the curiosity of researchers. 
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1. Viața și opera 
Vasile Gherasim, poet, eminescolog și filosof bucovinean despre care s-a vorbit și s-a scris nedrept 

de puțin, s-a născut la 26 noiembrie 1893 în comuna Marginea din actualul județ Suceava, localitate 

vestită pentru vasele din ceramică neagră produse aici printr-o tehnică preistorică de ardere 

înăbușită și de ornamentare prin lustruirea cu ajutorul unor pietre de râu.  Este primul copil dintre 

cei unsprezece ai Domnicăi (născută Pomohaci) și ai lui Gheorghe Gherasim, cântăreț bisericesc. 

A început școala primară în localitatea sa natală și a continuat-o în Suceava. Tot aici a urmat și 

cursurile liceale, după care a studiat, din 1915, la Universitatea din Viena, unde a fost coleg cu 

renumiții gânditori D. D. Roșca și Lucian Blaga. Datorită rezultatelor sale deosebite a primit cea 

mai mare bursă a universității. Interesul său s-a centrat, inițial, asupra filologiei și studiilor clasice, 

apoi asupra filosofiei, fiind atras îndeosebi  de istoria acesteia.  

În iulie 1918, la sfârșitul războiului, din cauza unor probleme de sănătate, se întoarce acasă  și, în 

toamna aceluiași an, se înscrie în anul IV la cursurile Facultății de Litere și Filosofie din Cernăuți, 

unde-și finalizează studiile universitare. Se  căsătorește cu Hedwiga Herzog, fiica profesorului 

universitar Herzog, cunoscut pentru activitatea sa de popularizare a culturii românești în lumea 

germanică și se stabilește în Cernăuți (Crăciun, Gavril I., 1995, p. 55).  

Tot aici își începe viața profesională, din noiembrie 1919, ca bibliotecar-asistent, iar de la 1 

decembrie ca asistent universitar la limba română, funcționând în paralel ca profesor de filosofie la 

vestitul liceu „Aron Pumnul‖ și ca suplinitor la Școala normală de băieți. În 1921, își ia doctoratul 

în filosofie cu teza Principiile eticii lui Fr. Jodl, pe baza istoriei sale asupra eticii, sub îndrumarea 

profesorului Carl Siegel, ale cărui idei au exercitat o oarecare influență și asupra concepțiilor 

sociologice ale unui alt gânditor bucovinean, Traian Brăileanu. La 1 septembrie 1922, Vasile 

Gherasim este numit profesor titular la Liceul de stat nr.4, unde rămâne până în 1927, când este 

chemat suplinitor al catedrei de Istoria filosofiei și Estetică a universității cernăuțene, rămasă 

vacantă odată cu plecarea la Graz a profesorului Carl Sigel, fiul celebrului, la vremea aceea, 

Heinrich Siegel, profesor de Istoria dreptului, secretar al Academiei de Științe din Viena.  

Vocația sa în domeniul filosofiei va fi confirmată și în 1932, când va candida pentru postul de 

profesor al Universității din Cernăuți și va fi preferat unor candidați valoroși, care vor ajunge nume 

notorii în filosofia românească: N. Bagdasar, D. D. Roșca și V. Uță. Din comisia de concurs făceau 

parte Ion Petrovici, Leca Morariu, Romulus Cândea, Traian Brăileanu și Al. Ieșan. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

458 

 

   Momentul coincide cu publicarea  în „Archiv für systematische Philosophie und 

Soziologie", Band XXXI, Heft 3 und 4, Berlin, 1927, a studiului A. Strindberg als  Kiinstler und 

Philosoph, care a apărut și în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung", nr. 6814-6826 și cu apariția  a 

două lucrări în revista „Codrul Cosminului‖, prima intitulată Din problemele istoriei filosofiei. (O 

orientare sub raportul problematicii moderne), iar a doua, Filosofia istoriei lui A.D. Xenopol. În 

același an vede lumina tiparului și conferința de inaugurare a cursului de Istoria filosofiei, rostită la 

15 decembrie 1927, dedicată profesorului său Carl Siegel care „ de la studiul matematicii a ajuns în 

mod necesar și deci inevitabil la filosofie‖ (Gherasim, V., 1927, Filosofia lui Carl Siegel). 

Ideile sale filosofice, marcate de etnicitate si de o nuanță energetist-vitalistă, sunt dezvoltate într-un 

scurt timp în numeroase articole și studii: Sistemul energiilor conștiente (1928), Etnicul în filosofie. 

Spre o filosofie românească (1928), Activismul lui Spinoza (1928),  Spre o nouă orientare în 

filosofie. Filosofia vieții (1928),  Filosofia dinamismului vital al lui V. Pârvan (1929), Concepția 

istorică a lui N. Iorga (1931), Eurasia spirituală-Studiu de filosofie comparată (1931), Rolul 

frumosului în filosofia lui Schopenhauer (1932). 

Aceste lucrări îi vor aduce un oarecare prestigiu internațional, fiind ales membru în „Kant 

Gesellschaft‖ din Berlin și „Societas Spinozana‖. 

Pe lângă lucrările de filosofie, Gherasim s-a remarcat și prin scrierile sale literare, ca poet, autor de 

nuvele, critic și istoric literar.  Printre articolele publicate se numără: Modernismul în literatura 

română (1928), Glosarul dialectului mărginean (1924), Concepția vieții în poeziile lui Alecsandri 

(1931), Al. Vlahuță, poetul onestității (1928), Eminescu ca optimist (1922), Influența lui 

Schopenhauer asupra lui Eminescu (1923), Influența Orientului asupra literaturii noastre (1926). 

O parte dintre poeziile sale au fost adunate și  publicate postum, „cu pioasa strădanie a cuiva, care a 

ținut să rămână anonim‖, în 1934, în Colecția Iconar din Cernăuți (Loghin, C.,1943). Cât privește 

stilul și  temele poeziilor sale, se simte influența eminesciană, pentru că întâlnim „aceeași dragoste 

de natură: „Bătrâne codru-ți zic: rămâi cu bine, Eu azi mă duc în lumi străine ție Și frunza ta se face 

aurie – Încet, încet și ție toamna-ți vine― (Rămâi cu bine), întâlnim aceeași dragoste pentru femeie, 

același suflet chinuit de suferința omenească, aceeași înclinare statornică înspre 

reflexivitate‖(ibidem). 

În nuvelele sale, ca de exemplu Emaus, Înspre soare,  Gherasim, „depășind hotarele filosofiei 

pozitive științifice, încearcă a dezlega ultimele taine ale universului, ale existenței, ale vieții‖ 

(Brăileanu, T., 1933, Cronică. Vasile Gherasim).    

Totodată,  în calitatea sa de președinte al Ligii culturale din Cernăuți, înființată la 29 iunie 1924, a 

desfășurat o amplă activitate culturală constând în conferințe, spectacole, concerte, șezători. De 

numele său se leagă ridicarea bustului lui Eminescu în parcul „Arboroasa‖ din fața catedralei 

cernăuțene, monument realizat după  macheta sculptorului Richard P. Hette, profesor la Academia 

de Arte Frumoase din Iași. Martor la acest eveniment a fost si istoricul  Ion Nistor, delegat al 

Academiei Române. Astăzi, acest bust care reprezintă un „Eminescu masiv și totuși visător‖ poate fi 

admirat în fața colegiului Național „Mihai Eminescu‖ din Botoșani, unde se află din septembrie 

1987(Novac, Ionel, Monumente Mihai Eminescu la Cernăuți, Revista Luceafărul, Anul 10-2018, 

ianuarie, Botoșani). 

Fascinația exercitată de opera și personalitatea lui Eminescu asupra lui Gherasim s-a concretizat în 

publicarea a numeroase articole în revistele cernăuțene și în efortul de a demonstra originea 

românească a poetului, precum și limitele influenței pesimismului schopenhaurian  asupra acestuia 

(Loghin, C., op.cit.). Aceste studii au fost grupate și publicate între-un volum îngrijit și prefațat de 

George Muntean, în 1977, la Editura Junimea din Iași, sub titlul Mihai Eminescu. Studii și articole.  

La 10 februarie 1933, Vasile Gherasim a urcat la ceruri la o vârstă când alții abia încep să creeze pe 

tărâmul artei sau filosofiei. Chiar dacă lucrările sale, literare sau filosofice nu se ridică poate la 

înălțimi amețitoare, ele au o valoare care nu poate fi tăgăduită. 

2. Definirea filosofiei. Raporturile filosofiei cu știința, arta și religia 
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Atunci când filosofia se apleacă asupra problemelor metafizice, care depășesc sfera experienței 

sensibile, ea nu oferă certitudini, spune Gherasim, ci doar anumite ipoteze susținute de cercetările 

din științele pozitive. O problemă precum nemurirea sufletului nu poate fi explicată exhaustiv din 

perspectiva filosofiei, oricât de rațională ar fi ea. Competențele filosofiei se aplică, mai degrabă, 

asupra vieții concrete, delimitată în spațiu și timp, mai ales că timpul în care trăia gânditorul, timp al 

ororilor specifice războiului, era după părerea sa „bântuit de cea mai grea criză sufletească din câte 

a încercat omenirea‖(Gherasim, V., 1928, Etnicul în filosofie. Spre o filosofie românească). Astfel 

de vremuri, caracterizate de descompunerea morală a societăților și popoarelor și de dominația 

Răului, necesită, crede Gherasim, „încredere în puterile morale ale omenirii‖, „credință în biruința 

finală a binelui‖, dar și un „idealism filosofic bine fundat‖ (ibidem). Filosofia este chemată să ajute 

la îndeplinirea acestor idealuri, iar pentru aceasta, este necesar ca ea să se debaraseze de vechile 

valori, învechite și incompatibile cu noile timpuri. Pentru ca ea să-și îndeplinească noile scopuri, se 

impune, mai întâi, o distincție „între ceea ce este și ceea ce se crede că este filosofia‖ (ibidem).  

Astfel, susține cărturarul, filosofia nu e doar speculație, iar filosoful nu e doar un specialist în știința 

argumentării. În măsura în care preocupările ei se îndreaptă spre realitate, ea este o știință, dar nu 

una pură, „exact matematică‖ (ibidem). Eforturile ei de cunoaștere sunt dirijate și înspre ceea ce nu 

este accesibil științelor exacte. Când urcă spre lumea inaccesibilă cunoașterii simțurilor noastre, 

filosofia se aseamănă mai mult cu arta, decât cu știința.  

Fiecare popor, spune Gherasim, are propriile sale idei despre viață, despre cum trebuie ea înțeleasă 

și trăită. Iată de ce e necesar ca orice concepție filosofică „să-și aibă rădăcinile adânc înfipte în 

sufletul comun al națiunii sale‖(ibidem). 

Cât privește raporturile filosofiei cu alte forme ale culturii, și anume religia și arta, Gherasim 

consideră că ea nu este un alt soi de încercare, în plus și zadarnică, de a ajunge pe alt drum acolo 

unde ne duc credința religioasă sau creația artistică. Acestea se pot dovedi a fi mijloace sigure ce 

duc la izbăvirea de chinurile provocate de „întrebările ce ni se impun, ne persecută, ne frământă 

necontenit sufletul‖ (Gherasim, V., 1928, Spre o nouă orientare în filosofie. Filosofia vieții). În 

schimb, filosofia nu este o cale nici spre fericire, nici spre împărăția cerurilor, dar nici un soi de 

rătăcire fără rost a spiritului uman.  

Religia, în sensul său inițial de religare, presupune plecare și întoarcere la locul de unde am pornit, 

la împărăția lui Dumnezeu cu care credinciosul încercă să se unească prin credință. Asemănându-se 

religiei în încercarea de a pătrunde tainele adânci ale vieții, arta îl leagă „atât pe artist, cât și pe cel 

care încearcă să înțeleagă opera de artă, de actul de creațiune al lui Dumnezeu‖(ibidem). Arta, ca și 

religia, are darul de a ne apropia de misterul creației universale. Ambele pun „sufletul nostru în 

situația de a trece de limita lumii noastre comune, de a trece peste limita realității comune și de a ne 

face, pe fiecare după felul său de a fi, în măsură de a comunica direct cu dumnezeirea, cu forțele 

acelea universale de care simțim în adâncul sufletului nostru că depindem noi indivizii 

muritori‖(ibidem).  

Filosofia se află într-o strânsă legătură și cu dezvoltarea științelor, teoriile științifice punându-și 

amprenta asupra gândirii filosofice. Astfel, constată gânditorul, științele matematice și fizice au 

creat platforma pentru concepția relativistă asupra universului, ce se  desprinde din teoria lui 

Enstein. Biologia a pregătit terenul pentru neovitalism în filosofie, conducând spre o metafizică 

originală ca cea a lui Hans Driesch. La rândul său, psihologia experimentală a fost sursa de 

inspirație pentru filosofia voluntarist-spiritualistă a lui Wundt, iar studiul istoriei a precedat apariția 

filosofiei istoriei. 

Pornind de la aceste constatări, gânditorul conchide că filosofia este „o preocupare nu numai 

necesară, dar și proprie a ființei omenești‖(Gherasim, V., 1927, Din problemele istoriei filosofiei. O 

orientare sub raportul problematicii moderne) și face o încercare de a surprinde care sunt 

mijloacele de care filosofia se folosește în incursiunea ei în necunoscut.  

Fundamentul religiei îl constituie, spune Gherasim, credința și năzuința, care sunt condițiile  

indispensabile ale religiozității. Amândouă țin de afectivitatea umană și se regăsesc și pe tărâmul 
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artei. Însă, în procesul creației artistice, precum și în receptarea operei de artă de către public, 

intervin și alte elemente:„ factorul volițional, cel intelectual și, în măsură covârșitoare, și cel al 

inspirației artistice, un factor ce-și are rădăcinile puternic înfipte în inconștient. Fără acesta din 

urmă, opera de artă nu poate lua ființă ‖ ((Gherasim, V., 1928, Spre o nouă orientare în filosofie. 

Filosofia vieții). 

Încercând să găsească locul filosofiei între manifestările spiritului omenesc și să contureze 

specificul creației filosofice, Vasile Gherasim o situează între artă și religie. El arată cât de 

importantă este credința în domeniul filosofiei, precum și însemnătatea celorlalte manifestări 

specifice creației artistice. Recunoaște, mai ales, puterea inspirației și pe tărâmul creației filosofice, 

dar accentuează rolul factorilor intelectuali în zămislirea operei filosofice. Filosofia este 

indispensabilă atât artistului, cât și credinciosului, și ea poate fi considerată un arbitru în toate 

domeniile vieții spirituale, pentru că „în genere, viața însăși e străbătută de lumina filosofiei, 

întrucât încercăm a o înțelege, a îi pătrunde resorturile și, înțelegând-o, a ne forma sufletește într-un 

anumit fel de a fi, cum o face de pildă, etica‖(ibidem). 

Între filosofie și știință, constată Gherasim, există o determinare reciprocă, în sensul că „aproape 

întotdeauna filosofia a fost cea care a pregătit terenul pentru izbânda științei‖ și, la rândul său, 

filosofia, folosindu-se de datele științifice „a slăbit puterile întunericului adesea cu mult înainte ca 

știința exactă și pozitivă să vie pentru a pune stăpânire pe terenul despăgubit și desțelenit‖ (ibidem). 

Autorul își  exemplifică ideea arătând cum concepția lui Giordano Bruno despre infinitatea 

universului a fost verificată abia în secolul al XIX-lea, când fizica modernă descoperea analiza 

spectrală.    

Dacă știința, ca modalitate de cunoaștere, funcționează prin fragmentarea realului, tinzând spre 

specializare, deci adâncire a cunoștințelor, dar și atomizare a totului, având, deci, un caracter 

analitic, filosofia are un caracter de sinteză, căci ea tinde spre rotunjire și creație a unui tot. Știința, 

fărâmițând întregul, „ar duce la dezorientare și deci la scepticism, date fiind lacunele mai mari sau 

mai mici dintre diferitele părticele și atomi de cunoștințe. Filosofia, prin umplerea acelor goluri, 

duce la încrederea în forțele sufletești, la siguranța puterilor noastre inerente. Filosofia contribuie 

deci la elenul vital și contribuie la conștiința despre rostul vieții și al omului în această 

lume‖(Gherasim. V., 1928, Etnicul în filosofie. Spre o filosofie românească).  

3. Teoria despre interpenetrarea conștiințelor individuale și rolul etnicului în filosofie 

Lucrarea Sistemul energiilor conștiente „ne dă în linii largi și trase cu mână sigură, o încercare de 

sinteză filosofică. Avem, deci, în acest studiu, în sâmbure, concepția filosofică a lui Vasile 

Gherasim, sâmbure care n-a putut rodi, deoarece moartea a apus capăt prea devreme năzuințelor 

spre desăvârșire‖ (Brăileanu, T., op. cit.). 

Plecând de la ideile lui Wundt despre paralelismul psihofiziologic, conform căruia proceselor 

fiziologice le corespund procesele psihice, idei agreate de  fostul său profesor Adolf Stohr de la 

universitatea vieneză, Gherasim, în lucrarea Sistemul energiilor conștiente, clădește o teorie despre 

interpenetrarea conștiințelor individuale. Sthor, referindu-se la substratul material de la baza 

proceselor fiziologice, spune că această materie nu poate fi văzută în funcționarea ei, așa că el o 

numește materie metafizică sau metamaterie. Această metamaterie nu e materie în sensul obișnuit al 

cuvântului, ci un simbol al materiei, construit de noi. La Sthor, ideea despre materia metafizică este 

o ipoteză folosită în încercarea de a demonstra, pe bază științifică, unitatea conștiinței. Unde se află 

conștiință, susține el, trebuie să existe și procese fiziologice dependente de un sistem nervos. 

Fiecare conștiință individuală se constituie ca o unitate indisolubilă pentru sine, unitate adevărată și, 

prin urmare, vie.  

Problema la care Gherasim încearcă să răspundă este următoarea:„ rămân și pot rămâne conștiințele 

individuale fără nicio legătură între ele?‖ (Gherasim, V., 1928, Sistemul energiilor conștiente). 

Astfel, el afirmă că o conștiință nu va putea sta niciodată izolată de celelalte, că între ele există 

comunicare. Conștiința, întrucât poate fi observată de noi, este legată de metamaterie. La rândul 

său, metamateria este pusă în serviciul conștiinței. E adevărat că deocamdată, spune Gherasim, noi 
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nu cunoaștem în ce anume constă relația dintre acestea. Știm însă că „numai organismele sunt 

înzestrate cu acea conștiință care le scoate cu totul în afară din cadrul naturii neorganice, a naturii 

moarte. Și prin această concepție ne deosebim cardinal de hilozoiști care crezuseră a extinde viața și 

dincolo de linia aceasta de demarcație și asupra naturii moarte‖ (ibidem). 

La organismele inferioare, conștiința este îndreptată asupra conservării proprii, la om este activă și 

productivă, însă nu lucrează întotdeauna în interesul individului. Datorită acestui fapt, ea capătă 

aspectul unei puteri supraindividuale și creatoare de valori veșnice. Orice conștiință care apare în 

lume se întâlnește aici cu o anumită experiență de viață, cu anumite cunoștințe și valori culturale pe 

care le preia ca sprijin pentru propriile sale orientări și atitudini. Prin această înglobare a experienței 

ce există în lume, conștiința recreează experiența, dându-i o formă nouă. Se poate spune deci că 

„activitatea unei conștiinței este din capul locului dependentă de cea a altor conștiințe‖ (ibidem).  

Aparent, orice conștiință este izolată, este doar pentru sine, fără nicio legătură cu celelalte. Ceea ce 

numim conștiință este condiționat de existența metamateriei, din care, crede Gherasim, printr-o 

complicată alcătuire, ia ființă omul. Autorul presupune că deosebirile calitative dintre oameni au la 

bază deosebirile dintre conștiințe și susține că frecvența acelor experiențe ale altora, pe care 

conștiința individuală sau cea colectivă trebuie să le admită ca bază pentru orientarea în viață, ar 

explica, oarecum, faptul penetrării conștiințelor individuale. O conștiință nu va rămâne niciodată 

izolată față de celelalte, deoarece „metamateria, corespondentul organic al conștiinței, formează o 

unitate neîntreruptă (după Sthor) cu privire la genul uman, astfel și conștiințele oamenilor formează 

un sistem unic și universal-conștiința comună a omenirii. Conștiința individuală în plină activitate, 

necontenit se atinge, se penetrează cu o altă conștiință individuală, cu alte conștiințe colective‖ 

(ibidem). 

Autorul numește aceste conștiințe „centre de energii conștiente‖. Orice centru de acest fel este 

rezultatul unui număr mare de penetrații și, prin el „va urma și de acum înainte iarăși un număr finit 

de astfel de penetrații‖ (ibidem), astfel că se poate afirma existență unui sistem infinit de centre de 

energii conștiente. 

În strânsă legătură cu această teorie, într-o conferință susținută în 1927, publicată cu titlul Etnicul în 

filosofie. Spre o filosofie românească, Gherasim susține existența unei strânse legături între filosofie 

și mediul etnic în care se naște aceasta. Omenirea este un sistem de energii conștiente, care sunt 

conștiințele colective ale națiunilor, nu conștiințele individuale. Iată de ce concepția fiecărui filosof 

trebuie să-și înfigă adânc rădăcinile în timpul în care a trăit și în sufletul comun al națiunii sale. 

Spre exemplu, deoarece poporul englez are un spirit practic mai dezvoltat și are tendința de a obține 

foloase atât din relațiile cu alte popoare, cât și din exploatarea naturii, filosofia engleză este, în 

general, una practică. Această caracteristică se constată încă din Evul Mediu, la Fr. Bacon și mai 

apoi, în epoca modernă, la J. Locke, D. Hume, H. Spencer, St. Mill. La rândul său, pragmatismul 

american se ocupă cu „valoarea prestațiunilor practice ale gândirii, ale noțiunilor, judecăților, 

ipotezelor și teoriilor‖ (ibidem). Cât privește filosofia franceză, caracterul ei principal e pozitivismul 

în care nu găsim nicio urmă a metafizicii, așa cum se poate vedea în filosofia lui A. Comte, care „n-

are nevoie de substanțe, puteri și cauze care sunt dincolo de aparițiile furnizate de experiența 

pozitivă‖ (ibidem). Filosofia germană are, în general, un caracter idealist, cel mai reprezentativi 

gânditori fiind,  Kant, Fichte, Schiller, Hegel.   

Susținând legătura dintre specificul etnic și filosofie, Gherasim caută „acel sistem de idei al națiunii 

române care va trebui să nască o filosofie a noastră românească (...) care să renască întreaga viață 

sufletească. O filosofie care să-și aibă rădăcinile în sufletul națiunii și, pe de altă parte, să dea 

directive hotărâte tuturor atitudinilor națiunii‖ (ibidem). În acest sens, autorul consideră că sufletul 

poporului român a fost bine înțeles și exprimat de „energiile conștiente‖ ale unor  personalități ca 

Ștefan cel Mare, Mihai Eminescu, Vasile Pârvan și acest fapt poate crea terenul pentru construirea 

unei filosofii social-naționale românești. Aprofundând opera lui Pârvan, pe care „nu litera moartă l-

a pasionat, ci viața trăită‖ (Gherasim, V., 1929, Filosofia dinamismului vital a lui V. Pârvan), 

Gherasim este de părere că acesta și-a orientat eforturile intelectuale într-o direcție dictată nu de 
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filosofii străine, ci de „sufletul viu al poporului nostru care e acasă mai mult în satele împrăștiate, 

șesurile și văile și munții vechii Dacii, decât în orașele poliglote‖ (ibidem).  

Pârvan a fost un „profund gânditor românesc‖ (ibidem) care a crezut că prin muncă creatoare omul 

se încadrează perfect într-un ritm universal. Ideile sale se atașează celor lansate de V. Conta cu a sa 

teorie a ondulațiunilor universale și celor ale lui A.D. Xenopol, cu teoria seriilor istorice. În lecția 

de deschidere a cursului de Istoria religiei la 4 februarie 1920, intitulată Despre ritmul istoric, Conta 

spunea că ritmul vieții omenești e ritmul istoric care cuprinde în sine, a priori, orice activitate a 

spiritului și cultura omenească este ritm solidificat în fapte.  

Cât privește filosofia istoriei dezvoltată de Xenopol, unul dintre reprezentanții cei mai expresivi ai 

spiritului românesc‖ (Gherasim, V., 1927, Filosofia istoriei a lui A.D. Xenopol), Gherasim scoate în 

evidență distincția  dintre legile naturale, legi ale repetiției și cele istorice, care sunt legi ale 

succesiunii. „Legea istorică este totodată și o lege a dezvoltării (...). Fenomenele istorice, ca orice 

fenomen de viață sufletească, sunt fenomene individuale care apar fiecare pentru sine, o singură 

dată, fără posibilitate de repetare. Legile istoriei nu sunt decât manifestări ale unor forțe, ale „unor 

puteri de dezvoltare, cum le numește Xenopol. Și anume ale puterii evolutive, ale mediului 

intelectual, ale expansiunii, ale luptei pentru trai, ale reacțiunii contra acțiunii, ale imitației, ale 

individualității și ale întâmplării. Ultima însă, nefiind o putere propriu-zisă, deși e generatoare de 

fapte istorice, nu poate da naștere unor legi de dezvoltare (ibidem)‖. Acțiunea acestor legi dă naștere 

unor înlănțuiri succesive de fapte istorice, care se prezintă cu o oarecare regularitate, și pe care 

Xenopol le numește serii istorice. Seria este o înșiruire, într-un anumit cadru spațial și temporal, de 

fenomene și procese individuale, dar asemănătoare, în ordine succesivă. De exemplu, civilizația 

unui popor este un complex de serii artistice , filosofice, științifice, religioase, politice,  care se 

produc numai sub presiunea acelor puteri transformatoare, puteri istorice, fiindcă cele cu „acțiune 

statornică‖ nu au ca efect înlănțuirea fenomenelor în succesiuni seriale.  

O altă latură a filosofiei lui Xenopol pe care Gherasim o ia în considerare ca argument la propria 

teorie privind rolul etnicului în filosofie ca sistem de energii conștiente este cea a personalităților 

geniale. Geniul este produsul poporului, nu în sensul evoluționismului dezvoltat de Spencer, ci un 

produs al neamului său ce a ajuns într-un anumit timp și într-un anumit loc, pe o treaptă de 

dezvoltare. Existența și manifestările lui sunt corelate cu viața spirituală a poporului căruia îi 

aparține. Dar, spune Xenopol în articolul său Rolul oamenilor mari în istorie, geniul e și produsul 

unei întâmplări în geneza sa individuală și prin asta el nu mai este legat de dimensiunea spațio-

temporală în care s-a născut, integrându-se în larga dimensiune a întregii omeniri.  

Dorința lui Gherasim de a justifica existența unei filosofii românești, cu un specific al ei, diferită de 

înrâuririle din afară, l-a îndreptățit să afirme existența unei „doctrine naționalistă românească care 

își are în Eminescu un adevărat părinte‖ (Gherasim, V., 1929, Mihai Eminescu. Cu prilejul 

împlinirii a 40 de ani de la moartea poetului). Naționalismul despre care vorbește Gherasim nu 

presupune o exacerbare a importanței și rolului națiunii române și de minimizare a realizărilor 

celorlalte națiuni. Este vorba, mai degrabă despre patriotism și încredere în posibilitățile creatoare 

ale națiunii române. „Poetul filosof și patriotul român Mihai Eminescu a fost întreaga sa viață 

animat de o credință nezdruncinată în puterile creatoare ale neamului său. Relele sunt numai 

aparente. Căci ele, deși se opun dezvoltării, nu o pot opri pe loc (Gherasim, V., 1928, Etnicul în 

filosofie. Spre o filosofie românească).  

4. Filosofia vieții 

Susținând necesitatea unei noi orientări în filosofie, Gherasim pleacă de la două considerații. Prima 

este aceea că filosofia modernă „a evoluat în direcție practică‖ (Gherasim, V., 1928, Spre o nouă 

orientare în filosofie. Filosofia vieții), urmărind să se implice în viață, direcționând-o;  a doua face 

trimitere la dezvoltarea, mai ales după primul război mondial, a curentului cunoscut sub numele de 

filosofia vieții, care face abstracție de activitatea metodică a rațiunii și privilegiază factorii de natură 

emoțională.  
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Filosofia este, până la un punct, istoria filosofiei, motiv pentru care o nouă orientare în acest 

domeniu nu se poate clădi decât pe bazele solide ale istoriei sale. Filosofia ia naștere și dintr-o 

„necesitate sufletească a filosofului de a-și lărgi orizontul până la cele mai adânci și nelămurite 

probleme. Pe acestea vrea să le rezolve, să treacă peste dânsele până la cele mai nelămurite 

probleme, să treacă peste dânsele până la acele concepte care stau la limita cunoașterii‖ (ibidem). 

Filosofia trebuie să caute răspunsuri la întrebarea în ce constă raportul dintre eu și experiență, altfel 

zis are de rezolvat „problema eului conștient față de totalitate‖ (Gherasim, V., 1927, Din problemele 

istoriei filosofiei. O orientare sub raportul problematicii moderne). De-a lungul timpului, unii 

filosofi au încercat să înglobeze eul în procesele lumii exterioare, eul conștient neavând existență 

proprie, ații au considerat că lumea este un produs al eului. Unele filosofii au susținut că relația 

subiect-obiect nici nu trebuie presupusă, întrucât realitatea nu reprezintă nicicând două lumi diferite, 

ci totdeauna o lume unitară, o lume în care între subiect și obiect se șterge orice demarcație (ibidem) 

‖. Pentru mulți oameni nu există problema eu-non eu, subiect-obiect și aceștia nu au nevoie de 

filosofie.  „Pentru ei, toate se fac și se fac bine. Viața nu ridică probleme, nu pune întrebări, căci 

totul este clar, real, palpabil. De aceea, este exclusă speranța într-o schimbare radicală spre mai 

bine‖ (ibidem). 

Pentru a realiza în ce constă filosofia contemporană este necesară recapitularea momentelor care au 

dus la apariția ei, consideră Gherasim. Astfel, după Hegel, idealismul părea a fi dispărut, filosofia 

dezvoltându-se într-o direcție impusă de științele naturii, ale căror metode de cercetare și concepție 

materialist-mecanicistă au impus filosofiei o anumită schemă după care să-și organizeze cercetarea. 

Orice încercare idealistă în filosofie era suspectată ca speculație sterilă. Pozitivismul și 

materialismul păreau a fi singurele filosofii adevărate, necesare și suficiente. „Este desigur foarte 

comod a explica totul și toate prin mișcarea atomilor materiei, și e și mai comodă extensiunea 

acestei concepții și asupra domeniului spiritual ‖ (Gherasim, V., 1928, Spre o nouă orientare în 

filosofie. Filosofia vieții).  

Apariția grupărilor neokantiene au condus filosofia spre un nivel periculos de abstractizare, crede 

Gherasim, pentru că, deși părea că ar fi reînviat-o,  au îndepărtat-o foarte mult de viața reală și 

trăită. Schlegel arăta că în lume sunt multe lucruri la care gândirea sistematică nu are acces, între 

acestea aflându-se însăși viața. Schopenhauer spunea că viața este rea și trebuie nimicită, pentru că 

ne face să suferim. Nietzsche adăuga că cine suferă și se descurajează este nedemn de viața sa. 

Spiritele puternice iubesc viața și din această iubire își iau forța creatoare de noi valori. Guyeau 

pune în centrul preocupărilor sale viața care se produce și se dezvoltă de la sine, motiv pentru care 

încercările rațiunii de a o influența eșuează tot mai mult. Dilthey susținea că „ultima și cea mai 

adâncă rădăcină a concepției despre lume și viață este viața, și din reflectarea asupra vieții rezultă 

experiența vieții‖ (Gherasim, V., 1927, Din problemele istoriei filosofiei. O nouă orientare sub 

raportul problematicii moderne). Potrivit lui, nici filosofia, nici arta, nici religia n-au fost în stare să 

rezolve taina vieții. Acest scepticism nu-l ademenește pe Gherasim care crede în misiunea  filosofiei 

de a găsi răspunsuri la această problemă. Îl consideră pe  Bergson adevăratul filosof al timpurilor 

sale, pentru că el face „sinteza între filosofia științifică și filosofia vieții‖ (ibidem). Existența, în 

genere, este ceva în continuă devenire, este ceva viu și ea poate fi cunoscută cu ajutorul intuiției 

care ne permite, spune Gherasim „a pătrunde în însăși viața mare și creatoare, nu numai a 

filosofilor, ci direct în miezul vieții omenirii. Deoarece viața este un ce care nu se poate înțelege în 

mod rațional, nu avem alte mijloace de a pătrunde în rostul ei adânc, decât cel indirect‖ (ibidem).  

Analiza întreprinsă de Gherasim continuă cu alți doi reprezentanți ai filosofiei vieții: Keyserling și 

Spengler. Primul a întreprins o călătorie în Orient și și-a relatat impresiile în Carnetul de călătorie 

al unui filosof. A fost profund impresionat de filosofia orientală, de modul oamenilor de pe aceste 

tărâmuri de a înțelege și trăi viața. Indienii nu-și trăiesc viața prin prisma rațiunii, și ea manifestare 

a vieții, ci pătrunzând-o în mod direct. Chinezii nu se axează pe contemplație, ei își doresc o viață 

plăcută, iar de la japonezi ar fi bine „să învățăm a privi și a vedea‖ (ibidem). Adevăratul rost al 

vieții, spune Gherasim, este greu de găsit. E necesar ca omul să privească în lăuntrul său ca să se 
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schimbe pe sine, ca să-și descopere forțele creatoare pe care să le pună în acțiune, nu să rămână la 

nivelul unei contemplații pasive.  

Pornind de la lucrarea lui Spengler, Declinul Occidentului, Gherasim se întreabă care este rolul 

nostru, al reprezentanților culturii europene, iar răspunsul pe care îl dă este că Europa va trebui să se 

salveze prin propriile puteri, iar filosofia vieții este o dovadă în acest sens. Menirea filosofiei vieții 

este de a arăta calea pe care trebuie să o urmeze omenirea pentru a ieși din haosul moral și cultural 

provocat de război. Dar, totodată, crede Gherasim, este necesară apariția unei personalități geniale 

care să fie capabilă să facă o sinteză între „idealul științific european și idealul oriental mistic‖ 

(ibidem).  

Una dintre cauzele pentru care filosofia se află în impas, afirmă Gherasim, este apariția filosofiei 

marxiste în care „individul dispare complet, este strivit, distrus cu desăvârșire sub greutatea puterii 

economice‖ (ibidem). Explicațiile date de Marx și Engels în problema libertății i se par 

nesatisfăcătoare, pentru că primul crede într-o libertate a corporației lucrătorilor liberi și a 

proprietății comune asupra mijloacelor de producție, iar al doilea vorbește despre faptul că oamenii 

vor face saltul din domeniul necesității în cel al libertății, fiind stăpânii naturii și ai socializării lor 

proprii. Toată argumentația celor doi teoreticieni ai socialismului i se pare „șubredă și fantastică‖ 

(ibidem). Istoria nu poate fi înțeleasă ca o ca o serie de evenimente ce sunt efectele unui complex de 

legi economice-materialiste. Ea este „manifestarea unei serii de evenimente la care conștiința 

individuală are, cel puțin, tot același rol ca și toate celelalte la un loc‖ (ibidem). Personalitatea și 

activitatea omului au un rol hotărâtor în istorie în general, și în istoria filosofiei în special. Toate 

sistemele filosofice sunt creații ale individualității și, din acest motiv, se aseamănă cumva cu 

operele de artă, fiindcă sunt emanațiile sufletelor creatorilor lor. Prin individ, istoria filosofiei 

capătă viață. 

Analiza unor sisteme filosofice din epoca în care a trăit, îl determină pe Gherasim să afirme că noua 

misiune a filosofiei este aceea de a împăca „viața creatoare‖ cu „adevărul veșnic‖, dar acesta este 

„un postulat al viitorului spre care ne îndreptăm prin moarte‖ (Gherasim, V., 1928, Spre o nouă 

orientare în filosofie. Filosofia vieții). 

5. Optimismul lui Mihai Eminescu 

Studiul asupra vieții, activității și operei lui Eminescu i-au relevat lui Gherasim complexitatea 

acestei personalități emblematice a culturii românești, analizată deseori inadecvat. Numeroase studii 

accentuează pesimismul de sorginte schopenhauriană din poezia eminesciană sau insistă asupra 

vieții sale zbuciumate. „E una dintre cele mai complicate, dar și dintre cele mai interesante chestiuni 

de a putea ști în ce măsură a influențat Schopenhauer asupra lui Eminescu. Unii cercetători - și 

printre ei, chiar foarte însemnați - nu s-au sfiit să spună că opera marelui nostru poet este un copil al 

filosofiei schopenhauriene. Era și prea ademenitoare această concluzie. Peste întreaga operă a 

poetului planează o întunecoasă umbră de pesimism și melancolie‖ (Gherasim, Vasile, 1923, 

Influenta lui Schopenhauer asupra lui Eminescu). 

 Gherasim susține că nu putem aplica definiția pesimismului, potrivit căreia lumea e rea și că viața 

omului, fiind legată de această lume, e expusă și ea răutății și suferinței, la personalitatea complexă 

a lui Eminescu. E adevărat că poetul, asemeni fiecăruia dintre noi, a trecut în viața sa prin momente 

marcate de pesimism, dar „în toate fibrele corpului său simțea zvâcnind sânge ce îi amintea de 

înaintașii săi, cărora el le-a întocmit un cult ca nimeni altul de-a lungul tuturor generațiilor de 

români‖ (Gherasim, V., 1922, Eminescu ca optimist). Pesimismul schopenhauerian nu constituie 

nici începutul, nici sfârșitul concepției eminesciene, afirmându-se doar în episoade trecătoare. În 

adâncul sufletului său, spune Gherasim, Eminescu a avut un ideal către care a tins continuu, iar 

revolta care izbucnește din opera sa nu-i altceva decât nemulțumirea sa față de întocmirea societății 

și a lumii.  

În nuvela Sărmanul Dionis, Eminescu afirmă, inspirat din filosofia indiană și din Schopenhauer, că 

lumea e un vis, dar această concepție nu-l duce, ca pe filosoful german spre ideea de a nimici în 

lăuntrul ființei sale dorința de a trăi. „Poetul, în loc să predice nimicirea setei de existență, învăluia 
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această existență cu o atmosferă de vis‖ (Gherasim, V., 1923, Influența lui Schopenhauer asupra lui 

Eminescu).  

 O diferență majoră între Schopenhauer și Eminescu o constituie atitudinea față de femeie, 

misoginismul primului fiind o caracteristică definitorie în acest sens. În schimb, la Eminescu, în 

poeziile sale de dragoste, răzbate o concepție romantică marcată de un ideal de femeie și un ideal de 

iubire. Dorul de a fugi de zgomotul lumii, de a se refugia cu iubita în liniștea adâncă a codrului este 

adesea întâlnit în poezii ca de exemplu:  Făt Frumos din tei, Dorința, Lacul, Povestea codrului, 

Călin.  

 Eminescu, spune Gherasim, n-a fost, contrar aparențelor, o fire contemplativă, căci tot ceea 

ce a făcut în timpul activității sale de la 1874 până la 1883 a fost o necontenită luptă pentru 

ridicarea poporului român pe o treaptă mai înaltă de cultură și civilizație. Schopenhauer afirmase că 

existența popoarelor e o dovadă a hegemoniei egoismului uman. Eminescu nu aderă la această 

viziune și crede că rolul statului este acela de  stabili armonia dintre clase, partide, care luptă între 

ele pentru supremație. Statul are și o menire morală: „El va fi prin aspră organizare contra 

semidoctismului, contra tendinței egoiste a claselor de sus, de a câștiga mult prin muncă puțină‖ ( 

Eminescu, M., Scrieri politice și literare, în Gherasim, V., 1923, Influența lui Schopenhauer asupra 

lui Eminescu).  

 Dragostea lui Eminescu pentru poporul său este o prezență constantă în opera sa. El crede că 

cea mai potrivită formă de guvernământ este o monarhie juridică capabilă să intervină pentru a 

armoniza interesele diferite și a instaura echilibrul social. „În viața unui popor, munca generațiilor 

trecute, care pun fundamentul, conține deja în ea ideea întregului. Este ascuns în fiecare secol din 

viața unui popor complexul de cugetări care formează idealul lui, cum în sâmburele de ghindă este 

cuprinsă ideea stejarului întreg (ibidem)‖. Poate că aceasta e cea mai convingătoare dovadă a 

fondului optimist al firii lui Eminescu, crede Gherasim. „Dacă acest adevărat reprezentant al 

poporului român era pesimist incorigibil, precum adesea s-a spus, atunci poporul său întreg trebuia 

să constea numai  din pesimiști. Tânărul nostru popor plin de aspirații-o colonie de sătui de viață.‖ 

(Gherasim, V., 1922, Eminescu ca optimist). 

 Acei exegeți ai operei eminesciene care s-au oprit la pesimismul care răzbate din ea au făcut 

generalizări nesusținute teoretic. Spre exemplu, în nuvela Cezara, Eminescu, în spiritul lui 

Schopenhauer afirmă că sâmburele vieții este egoismul și haina lui minciuna, dar totodată, prin 

intermediul eremitului Ieronim iese la lumină o concepție optimistă: „Eu mulțumită naturii m-am 

dezbrăcat de haina deșertăciunii. Este o frumusețe de zi acum când îți scriu și sunt plin de dulceața 

proaspătă a zilei, de mirosul câmpiei, de gurile înmiite ale naturii, încât pare că-mi vine să spun și 

eu naturii ceea ce gândesc, ce simt, ce trăiește în mine.‖ O altă nemulțumire a lui Gherasim provine 

din asocierea superficială a lui Eminescu cu alți poeți precum Lenau și Leopardi. Ceea ce-i 

aseamănă pe toți trei ar fi „tonul trist al poeziei lor, viețile zbuciumate și căutarea adevărului‖ 

(ibidem). Sursa suferinței lui Lenau este absența credinței și asociată ei, frica de moarte. Nimic din 

toate acestea nu se regăsește la poetul nostru: „Lenau moare istovit de setea adevărului credinței, 

care pentru el era adevărul cel mai mare, era adevărul însuși. Eminescu își creează un sistem propriu 

de credință, care în cele mai grele clipe din viață e portul în care se refugiază‖ (ibidem).  

 La finalul argumentărilor sale, Gherasim conchide că pesimismul lui Eminescu nu este 

concepția sa stabilă și definitivă, deoarece el „este acel luceafăr care îi lucește culturii noastre și 

care viața noastră spirituală o îndrumează spre țeluri din ce în ce mai înalte‖, înțelegând luceafărul 

ca „stea ce nu apune‖, „stea senină‖ (Gherasim, V., 1928, Henrieta Sachelarie-Pesimismul lui 

Eminescu).  

6. În loc de încheiere 

Poate că Vasile Gherasim, dacă timpul i-ar fi permis, și-ar fi putut dezvolta ideile filosofice într-o 

operă complexă și de mari proporții, alăturându-se marilor gânditori din aceeași generație, precum 

Blaga sau Vianu. Chiar dacă nu s-a întâmplat așa, pare nedrept totuși ca peste scrierile sale să 

trecem cu indiferență. Avem datoria morală de a integra în spațiul culturii noastre românești această 
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personalitate a Bucovinei, care a crezut cu tărie în energiile  creatoare ale poporului român și 

posibilitatea afirmării unei filosofii românești.  

Lucrările sale, chiar dacă sunt de mici dimensiuni, se impun prin structură, expresie, prin informația 

la zi și cuprinzătoare asupra filosofiei europene, prin analiza diverselor sisteme filosofice.   

Autor aproape necunoscut de poezii și nuvele, răspândite prin reviste ca Poporul, Codrii 

Cosminului, Gherasim „a apărut pe orizontul literelor bucovinene la un moment foarte neprielnic și 

la o răscruce critică a împrejurărilor. El intră în câmpul scrisului bucovinean la 1918, când spiritele 

de aici și de pretutindeni erau preocupate de politică și de alte îndeletniciri mai practice, și dispare 

după 1930, când își face zgomotos apariția în literatura bucovineană prima generație de scriitori, 

ieșită din școala românească a acestei provincii. Vasile Gherasim și George Voievidca sunt cei 

dintâi poeți bucovineni apăruți după Unire, ei sunt aceia care, la un moment dat, atunci când 

amuțise glasul de trubadur al vechii generații bucovinene și încă nu începuse să cânte noua 

generație, sunt singurii poeți care constituie puntea tradiției dintre Bucovina austriacă (politicește!) 

și Bucovina românească. Ei sunt aceia care trec steagul literar al acestei generații către generația 

nouă‖ (Loghin, C., 1943, op.cit.). 

Temele poeziilor scrise de Gherasim se aseamănă celor eminesciene: puterea cathartică a naturii, 

dragostea, sensul vieții, condiția umană, în general, condiția artistului și a geniului, în special.  
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Abstract:Examining the Gospel of John, we see that all the events and words spoken by Christ have a 
pedagogical meaning and contribute to a theological system of axiology, where all human endeavours are a 

supreme cry against death, and prove the eternal conscience of humanity. The whole world is a ceaseless 

school, where pedagogy goes to the eternal world. Religion is not only an expression of the need of humans 
to believe, but the natural quest of humanity for immortal life which is present in it.    
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The Gospel – as it is generically named by the Christian Church – is not a work of a single 

author, but a sum of works belonging to the Apostles, under the inspiration of the Spirit. What is 

preserved in the Church and has been theologically validated is a corpus of four Gospels, belonging 

to persons that were very close to Jesus: Mathew, Marc, Luke and John. The first three are very 

alike in information and they are called ―synoptic‖ (synopsis – gr. seeing together), and the fourth, 

the Gospel of John completes and deepens in a mystagogy the first three.    

We intend to contour the pedagogic dimension of the Gospel of John, or at least some 

important issues in the pedagogical demarche of John. We look also into the uniqueness of this 

writing on the history of universal culture. This, because that Gospel, extensively interpreted in the 

history of the Church, was assimilated to a pure theological culture, and unfortunately extracted 

from the mass culture, or it received different ―keys‖ of interpretation, philosophical, esoteric, stoic 

etc., that, beyond their intrinsic value, are unilateral and reductive.   

It is clear for any proper reader of the Scripture the fact that the Gospel of John changes 

fundamentally the semiotic structures of human understanding, even among the biblical writers. 

Without John, the New Testament and even the Bible herself would be less understandable. This is 

because John proposes and deepens the mystical dimension of the faith in Jesus, the abyss of the 

teaching of Christ, and fulfils through the word all the historical events of his life. The structure of 

Christian theology itself is funded on the architecture of the pneumatological and mystagogical 

understanding of John. This understanding is about the union between the seen and the unseen, 

through the Mystery, in the work of Jesus in history, in the world and in the human soul. In fact, the 

Gospel of John is the key for the understanding of all biblical writings, and – together with the 

Pauline epistles – is the apogee of the presence of Logos in human words.  

John extracts the Greek philosophical terms, with a certain previous meaning, and changes 

them in biblical context, contorting the Greek mind and consuming it in the grace flow of the 

Trinity. The human reason, victorious in philosophy, even against the truth through sophism, is 

bound to bow under the sceptre of the Spirit, the One that all fulfils, and discovers all the labyrinths 

of the human mind.  

The Gospel of the Eagle, as called by the patristic writers, comes to unite the rationalist 

cyclicality of material universe with the absolute news of the Incarnation, the rhythmic succession 

of cosmos with the ―Sunrise above‖ that is Christ. John structures the temporal steps of creation on 

the simultaneous horizon of eternity, compresses the space into the infinity, and sees the essential 

unity of different persons in God and in human being. His Logos embraces in himself all the 

spheres of created world and gives them sense in the Uncreated, the eternal Logos, born from 
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eternity from the Father. It is impossible to accede to all the subtleties and abysses of his writing in 

such an article. Maybe in future, a treaty of the semiotics of John Gospel could enlighten some 

fountains of meaning from where all the ―kerygma‖
1
 of the Church is nourished, since two 

millennia. 

 

The Eternal Logos – the Word born from the Father 

 

One of the key points of the Scripture is the assertion of the presence of God in history. 

From Genesis, God is the main character of the Scripture, and his presence in the world, in the 

chosen people and in the heart of men is undeniably the universal meaning of human existence
2
. 

John comes and adds to this biblical apperception the notion of LOGOS, meaning the WORD, or 

the Reason, the Meaning.  All the triadology of the Church comes from this fountain. From the 

Hebrew obsession of the uniqueness of God, as the answer of the chosen people to the aberrant 

polytheism of antiquity, John asserts this uniqueness, and the existence of the three Persons in the 

Holy Trinity
3
.   

The expression ―en arche‖, in the beginning, that is taken symmetrically from Genesis 

(―bereshit‖) means not ―at the beginning‖, but ―in the beginning‖, in the interiority of the beginning. 

This means not that the Logos was from the creation of the world in time and together with time, 

but asserts the eternal existence of the Logos in the bosom of the Beginning, which is the Father. 

The divine Beginning is God the Father – names by Saint Dionysius Areopagita ―pigaea theotis – 

pugaia qeotij‖ (the source of the divine). From him is eternally born the Son, the Logos, and is 

proceeded the Spirit.  

The difference between birth and procession is essential, yet ineffable, and that shows the 

difference between the ―two hands of the Father‖
4
.  

―In the beginning was the Word, and the Word was with God and the Word was God‖ (John 1,1)
5
. 

These words show the eternal birth of the Son from the Father, his deity, the essential unity between 

the two, the uniqueness of the divine being, the personal difference between the Unborn one and the 

Born one.  

―All things were made by him; and without him was not any thing made that was made‖ 

(John 1,2). Here we see the assertion of the quality of the Logos to be the Creator of the world. The 

biblical chiasm affirming in two ways a unique reality comes to emphasize the creational dimension 

of the Son of God. The uncreated creates all through his all powerful will. There is a fundamental 

distinction that broke all the Arian rationalisms in the Church, between Creator and creature. The 

Creator is eternal, without beginning and end, and the creatures have a point zero of their existence, 

they are bound to the transitoriness of the time, even though some of them are immortal through the 

love of God, and not through their being.   

If in the Ancient Testament, the gap between the creature and the Creator was filled through 

the word of God addressed to the people: ―The word of God to Abraham‖ (Genesis 15, 1), in the 

New Testament, the Logos becomes ―flesh‖, body: ―kai Logos sarx egeneto – kai Logoj sarc 
egeneto‖.  

The Logos becomes flesh, is incarnated, and becomes true human person, not ceasing to be 

true God, as it is confessed by the Niceene Creed. The Word, present into the world is not a noise, 

an utterance, information, a sign, a vision, but a eternal Person, the unique Son of God.   

                                                             
1 Kerugma, message, essence of the preaching (gr.).  
2 Pr. Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. Facerea, Christiana, Bucureşti, 2002, pp. 5-43. 
3 For an extensive biblical and theological interpretation of Logos, see Carl F.H. Henry, Dumnezeu, revelatie şi 

autoritate, vol. 3, Editura Cartea creştină, Oradea, pp. 92-311. 
4 Saint Ireneus of Lugdunum. 
5 King James Version. 
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These theological references give a new horizon to the structure of pedagogy: the word 

transmitted through education is a communication with the Word, a presence of Logos into the 

world, a manifestation of the eternal into time.   

―The Word was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world‖ (John 

1, 9). This sentence shows that all the rational struggle of humanity comes from our kinship through 

mind, sense and will with God, meaning that we are the image of God.  

The human being was made after the ―image of God‖ (―eikon tou theou‖, ―imago Dei‖). But 

the image of God was the Son, born out of Father. So, the human is the image of the Image of God, 

or the image of Christ.  

Through all the thoughts, feelings, wills, ideals, the human being is the image of the Logos, 

belongs to the theological realm of the Word. All these values of human beings are met only in the 

human regnum. The man is thoughtful because he has the seal of the Logos in himself. Therefore all 

the great works of humanity are celebrations of the Logos in it.  

Culture, civilisation, thought, writings, art, laws, and literature, all of these are diverse affirmations 

of the presence of Logos into humanity. From here it stands the lack of logic for the atheism, 

coming with logic arguments to deny the existence of Logos, trying to rationally explain the 

irrationality of the universe.  

―And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as 

of the only begotten of the Father, full of grace and truth‖ (John 1, 14). 

In this verse we find, concentrated, all the history of humanity, together with his essential apogee, 

the Incarnation of Logos. The word ―sarc‖ in Greek means ―flesh‖, meaning living body, full of 

blood and life, walking on earth.  The John`s expression comes to strengthen the reality of a full 

humanity of Christ, against all the rationalisms, that assimilated the presence of the Word with 

ghosts, spirits, illusions.  The words ―we beheld his glory‖ are the deadly wound against all 

iconoclast rationalisms, trying to exile God from this world. All sacramental imperialism seeing the 

Church as a pyramidal earthly structure where the people replace God is disavowed by the biblical 

word.   

The glory of God can be seen, ―in grace and in truth‖, and the presence of Christ in history, 

in the Church, is ceaseless ―until the end of the ages‖: ―and lo, I am with you always until the end of 

the world‖ (Mathew 28, 20).  

Christ affirms that the fulfilment of his commands gives birth to the immortality: ―truly, 

truly I say to you, if men keep my saying, he shall never see death‖ (John 8, 51). Here we find the 

proper existential connection between human and divine through the Word. The preservation of 

Logos into creation and in the spiritual life of human person is the foundation of immortality, 

because the immortal Logos, who died as human on a cross, grants his immortality through the 

Mystery of the Church. The love of God is manifested not only through creation, but mostly in 

through the immortality granted to the human race through Christ, the eternal Logos.  

The Incarnation of the Son of God is therefore the unshakable, definitive, eternal union between 

human and God. This is the ―topoj‖ for the union of all human beings with their Creator.  In Christ, 

the incarnate Logos, the carriers of the Logos receive immortality, in unity with their Maker. This is 

– in the Church mind – the understanding key of human life.  

 

Every theory, based on material perception and created reason, cannot explain the universe 

of thoughts, the eternal oriented mind of the human person. The whole culture is a supreme NO to 

death, a cry of sedition against annihilation and nothingness, which proves the fact we are created 

for eternity.  

Our conscience full of Logos is the conscience of the reality that we will never die. All the 

themes of universal culture are in fact expressions of this conscience of eternity. Love, mercy, 

peace, wellbeing, virtue, justice, all ethic values of humanity are proves of the immortality in itself, 

of the necessity of an eternal realm. The animals have not this apperception and they don‘t need 
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eternal justice. The human being though centres his entire being on the immortality of the soul, the 

existence of a world beyond death, the just Judgement and the presence of the eternal one in the 

heart of humanity.  

In this theological perspective, all human endeavours are our struggle to escape death: love, 

science, culture are centred on eternal justice. In fact, pedagogy is also targeting not a mortal life, a 

couple of dozens of years, but accedes on eternal life. The unceasing effort of the human being to 

learn from the past, from others, from his/her own experiences has not as target the remaining 

mortal life, but an eternal realm of life.  

 

The Pattern of the miracle – a cradle for educational process 

 

One of the main characteristics of the work of Jesus in the world is the word of gratitude 

towards the Father, before every miracle. We notice here the divine pedagogy of the words and the 

knowledge of the future, through thankfulness (eucharistia / gr.). For example, when he multiplies 

the breads, feeding five thousands people, Jesus rises his eyes to the heaven, thanks to the Father 

and then gives the bread to the disciples. So, the eschatological miracle happens when a certain state 

of gratitude and faith occurs. These are the conditions of entry for every miracle in the created 

world: prayer, gratitude, faith, and then fulfilment.  

 

Conclusion  

 

These realities are necessary in the dialogue on human being with God, but necessary for 

every educational process: the freedom to learn and to ask for education, the freedom to receive or 

not the work of the magister, the thankfulness, the gratitude, and the flow of information to all 

generations, where the disciple become teacher. All the gestures of Jesus have deep connotations in 

the work of teaching the world. That is why the Fathers of the Church called him ―the perfect 

Pedagogue‖. The religion is the school of humanity where we learn the immortality
6
.  

This trinity of ways necessary to all burst of the spiritual into the material world is 

synthesised by Maximus the Confessor, one of the brightest minds of the Church ever. He speaks – 

inspired by Dionysius the Areopagyta
7
 – of the three stages in the ascension toward God: practical 

life
8
, contemplation and unity

9
. These three steps are the axiological essence of the human life

10
.  

The human pedagogy, as learning, way, ascension to fulfilment, need for perfection, is prove 

of this necessary quest for immortality. The life itself is a school of eternity, a kindergarten for the 

life beyond. The human quality to learn always is the fundament of a continuous pedagogy, where 

the faith in God is essential.   

The Gospel of John comes to assert the existence of this world eternal, where the Logos, 

always present in this world, is the source and the goal of everything. This Logos, incarnate in 

history, transforms the world from within and sanctifies it as a Church of all created beings.  

Religion is not only the expression of a need to perpetuate life in mortal beings, but is the core of 

human life, where the universes of thought collide affirming that there is no death in the world.  

 

                                                             
6 Cf. Ierom. Vasile Vasilache, Predica în Evul Mediu, Institutul de Arte Grafice „Albina Românească‖, Iaşi, 1938, p. 

88. 
7 A exhaustive treaty of the mystagogy of Dionysius Areopagita: Hieromonk Alexander Golitsin, Et Introibo ad Altare 

Dei, The Mystagogy of Dionysius Areopagita with special references to its predecesors in the Eastern Christian 

Tradition, Patriarhikon Idrima, Tessaloniki, 1994.   
8 The „praxis‖ in the teachings of the Fathers, see P. Tomas Spidlik S.J., Spiritualitatea Răsăritului Creştin, Manual 
sistematic. I, Deisis, Sibiu, 1997. 
9 Lars Thumberg, Microcosmos şi Mediator, Antropologia teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul, Sophia, 

Bucureşti, 2005, pp. 358-403.  
10 On contemplation as intermediary step of Christian life, see P. Tomas Spidlik S.J., op. cit., pp. 359-382.  



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

472 

 

BIBLIOGRAPHY 

 

 Golitsin, Hieromonk Alexander, Et Introibo ad Altare Dei, The Mystagogy of Dionysius 

Areopagita with special references to its predecesors in the Eastern Christian Tradition, 

Patriarhikon Idrima, Tessaloniki, 1994. 

 Henry, Carl F.H., Dumnezeu, revelatie şi autoritate, vol. 3, Editura Cartea creştină, Oradea 

 Spidlik, P. Tomas S.J., Spiritualitatea Răsăritului Creştin, Manual sistematic. I, Deisis, 

Sibiu, 1997. 

 Thumberg, Lars, Microcosmos şi Mediator, Antropologia teologică a Sfântului Maxim 

Mărturisitorul, Sophia, Bucureşti, 2005 

 Usca, Pr. Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. Facerea, Christiana, 

Bucureşti, 2002 

 Vasilache, Ierom. Vasile, Predica în Evul Mediu, Institutul de Arte Grafice „Albina 

Românească‖, Iaşi, 1938 
 

 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

473 

 

NLP PRINCIPLES AND TECHNIQUES FOR TEACHERS WHO PROVIDE THE 

BASIS FOR ACHIEVING EXCELLENCE IN EDUCATION 
 

Cristina Popescu (Mitu) 

Lecturer, PhD., ,,Ovidius” University of Constanța 
 

 
Abstract: Neuro-linguistic programming (NLP) is best known as a tool for personal development, emotional 

balancing, a self-motivation program, but has also gained great importance in the world of education in 

recent years. Teachers, besides the privilege of working with souls and minds and beyond communicating 
scientific information, also have a very important mission, that of shaping behaviours. People have all the 

resources they need to change, in order to change any kind of behaviour. NLP is about how we can assist a 

person, or we can assist ourselves, in discovering the resources that are already in us and which we will use 
to achieve the desired results. NLP principles and techniques proved to have real results in the educational 

system as well. Applying them correctly, we find out what is the link between our own emotions and the 

success in life, and we will also learn to call our inner states correctly and to decode their message so that 

we can build confidence in ourselves and develop self-esteem which will allow us to express our needs and 
values on the road to achieving excellence in education. 

 

Keywords: NLP (neuro-linguistic programming), map of reality, rapport, resourceful state, leading 

 

 

―Being an educator means being a poet of love. Never forget that I will take a little of your 

being, in my own being‖ (Augusto Cury- Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi 2007, 1). 

Education, in all its forms, is called today, more than ever, to find solutions for the student 

to adapt quickly and effectively to the society in which he lives, to develop desirable and 

responsible social attitudes. Education is the only way to human evolution. So, we need the best 

teachers to prepare tomorrow's adults. 

The concept of NLP (Neuro-Linguistic Programming) appeared 40 years ago in California, 

when the mathematician Richard Bandler and the philologist John Grinder asked themselves a 

simple but fascinating question: What is the difference between a person who is only competent 

from a certain point of view and another who achieves excellent performance in the same field?  

The result was unexpected. Building formal models of the linguistic and behavioural 

structures of people with special abilities, Bandler and Grinder have found that these are repetitive 

and can be learned by those interested in the rapid development of these abilities. 

In other words, through the modelling process that the two NLP creators have set up, models 

of good intra and interpersonal functioning can be identified, which can then be transferred to other 

people. NLP developed through the behavioural modelling techniques proposed by Richard Bandler 

and John Grinder after studying the work of three of the greatest therapists of the time - Virginia 

Satir (founder of Family Therapy) Fritz Perls (founder of Gestalt Therapy) and Milton Erickson 

(father of medical hypnosis). 

Neuro-linguistic programming is a clear, precise, and easily applicable science. It is the 

study of how man works, as well as the understanding of the mechanisms and their practical use in 

everyday life. It is a technology to make communication more effective, to change behaviour, and 

to achieve success through the way we think, feel and act. 

The renowned psychotherapists Milton Ericson, Virginia Satir, Fritz Perls, Richard Bandler 

and John Grinder have managed to break certain patterns of classical and traditional psychology. 

Thus, they have developed a set of models, methods and techniques aimed at enhancing the ability 

to choose and condition the events in our lives. These models have been taken over to make them 
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accessible and to transmit them to people in order to help them achieve performance. Today, the 

methods and techniques of neuro-linguistic programming are used in therapy, business, justice, 

education, sports, etc. Using these techniques correctly, people can change their condition, change 

the states of other people, can convince more easily, can lead more, increase their efficiency, 

productivity and eliminate the mental and emotional blockages.  

Neuro-linguistic programming is probably best known as a personal development tool and a 

self-empowerment program, but it has also gained much importance in the world of education in 

recent years. Teachers have discovered that NLP principles and methods have real outcomes in 

working with students. NLP has become an important tool in education where professional trainers 

and teachers create their NLP presentations and where school counselors and parents improve their 

relationships with their children and students.  

It has become essential for a teacher to keep up with the demands of the students, to meet their 

needs, to stimulate their interest in learning and to guide them in developing the skills necessary for 

their success in life. Teachers will have to understand that they are the partners of the students in 

this educational process and that they are equally responsible for the outcome of education. Today, 

more than ever, young people need models, they need new and attractive learning methods, they 

need identity recognition, encouragement and not criticism, support and dedication. 

All the abilities and abilities that define, but also the favourable or unfavourable habits, follow the 

same path of learning: repetition, association and emotion. The more you repeat a certain behaviour, 

the more you will keep repeating it because your subconscious develops a route for that behaviour. 

It is important to remember that actions are stronger than words. 

Emotion is the main form of communication of the subconscious. Just as reason and 

thoughts are the pillar of resistance of our conscious mind, so is the emotion for the subconscious 

mind. Emotion is the factor that helps the mind to differentiate between important information and 

experiences in life and those that have no value. By understanding these subconscious learning 

patterns, we have the ability and power to use our conscious mind to change, shape and direct the 

path of the subconscious towards the path we want. The long-term benefit of NLP is that people 

assume certain procedures that they can use at any time in their lives. 

NLP is centred on communication and change. In everyday life, each of us finds that, in order to 

best integrate into the environment in which we want, we need a great deal of flexibility to be 

authentic. The quality of what we do and the difference between how much we succeed in life is 

closely related to how much we manage to use our nervous system. So much of what NLP does is 

about how to learn and think efficiently and useful to us and how to communicate effectively with 

us first and then with others. 

Being a new way to approach brain and human behaviour, in studying the Model of Human 

Excellence, NLP starts from new assumptions by considering them as true. These principles give 

human beings greater freedom of choice, more opportunities, such as developing and adopting a 

positive mental attitude. 

One of the fundamental principles of neuro-linguistic programming is the map is not the 

territory. Mental map is our way of thinking, and what happens in our minds in connection with an 

event, only includes our perception of that event and does not include the event. The map refers to 

the fact that we each see, hear and feel the world in our own way, building our own reality, but 

another can interpret the same thing in a different way. These maps determine our behaviour. 

People react and respond according to their inner maps and no individual map is more real or better, 

more appropriate, more objective than another map. In relationship with others, we are all right, 

because each responds according to their own mental map. Every man lives according to his mental 

map that the parents first set up, then the teachers and all those who have authority over us. We gain 

more by changing our form in which we represent reality than by changing the content of our 

experiences.  
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And so, we come to another NLP principle, namely, the way in which a particular situation 

is perceived determines the significance that is given to it and the actions it causes. For example, a 

student got a bad grade. Imagine what a mother, a teacher, a priest, a friend, a psychologist, a 

colleague who also got a bad grade would say about this situation? Surely different reactions will be 

triggered depending on the map of the recipient. Teaching communication can be defined as a 

message exchange, with specific content, between teacher and pupils. It is done orally, in writing, 

by visual means and even by gestures. It's impossible not to communicate is another important 

principle of NLP. In a continuous form we convey behaviours. Even in those moments when we 

choose not to communicate, we convey to our interlocutor what we feel without expressing it 

explicitly. We communicate by words, by the tone of voice, posture, gestures and expressions. The 

excellent people in communication use everything available to them from the vast range of 

manifestations of the communication. 

The meaning of communication is given by the answer received. The answer that teachers 

receive is an indicator of the effectiveness or inefficiency of the communication process. We are 

responsible for messages coming from us. Responsive communication means always having the 

ability to change the way you communicate until you get the desired result. In order to establish a 

good connection between our inner map and that of the interlocutor, we need to first establish a 

good emotional connection with that person. This is the aspect that NLP defines as Rapport and 

represents the establishment of a deep connection with others. 

In any communication relationship it is vital the existence of a relationship, an empathic 

resonance relationship between the teacher and the student, as the basis of a mutual trustworthy 

climate in which the two can feel and manifest themselves freely. It is difficult to imagine a good 

evolution of the communication process in the circumstances in which the discussion partner lacks 

confidence in the other, or if his presence makes him feel insecure, interrogated or judged. Thus, 

one of the essential skills in NLP is to know how to create a relationship with the other, or the other 

people we come into contact with. The repport is an important pillar in NLP and it is essential in 

effective communication. In this regard, NLP provides a wide range of applications and exercises to 

develop the ability to create and maintain the rapport. ―In NLP language, we call this process 

mirroring or matching‖ (Robbins A. - Unlimited Power 1986, 233) 

The purpose of the rapport is to convey subconscious messages to the other as we are, think, feel 

and behave alike. The report can be initiated by adjusting our behaviour with subtlety to that of the 

person or student we want to get in touch with. The report is the ability to penetrate into the other‘s 

world, "the ability to move completely from the map of our own world onto the map of his world." 

(Robbins A. - Unlimited Power 1986, 236) 

This process is called pacing (synchronization) with the purpose of understanding the student's 

model of the world and creating the premises of guiding that pupil to a certain destination by 

matching the breath with the other, the posture, the movement, the tone of the voice and the tempo. 

It's like a dance where each partner responds to each other's movements through their own 

movements. 

Another component of the rapport is the leadership, which involves the attempt to influence 

a person to make a decision in order to change. In practice, this leading is never taken apart from 

pacing, which is an important part of the rapport. When the teacher is doing pacing, he tries to enter 

the student's skin, experience how it is to live in his model of the world, to communicate with the 

student through his language, and to think like him. When the teacher leads, he tries to influence the 

student towards new behaviour and a new thinking. According to Anthony Robbins, ―the best 

teachers instinctively know how to pace and lead. They are able to establish rapport, so their 

message gets through. But there‘s no reason why all teachers can‘t learn the same thing. By learning 

to pace their students, by learning to present information in the forms their students can effectively 

process, they can revolutionize the educational world.‖ (Robbins A. - Unlimited Power 1986, 250) 
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NLP challenges us to look beyond the behaviours that irritate us and to find the positive 

intention behind them, according to the principle that behind each behaviour there is a positive 

intention. At first glance, such an assertion may be unthinkable, and teachers certainly have in mind 

a series of memories that they can put in the balance against the principle. For example, the fact that 

a student lied about solving a project. Taken ad litteram, this principle may seem radical and 

idealistic, but viewed from a wider vision, it could gain strength in the personal development of 

teachers and not only. To fully understand this principle, we need to understand every aspect, as 

well as the entire context it belongs to. The intention is positive in that it brings the student a benefit  

and more or less consciously, it satisfies him a personal need. Therefore, the positive intention 

refers to the person who performs the behaviour. It's interesting and strange at the same time to 

notice that we react to the behaviour and actions of others, and when we relate to our own, we react 

to our intentions. Do you remember when you lied the last time? You've probably considered that 

it's much better for you to behave like that, because it brings you more advantages or because it was 

a more convenient situation. What was your reason for which you lied? What was the positive 

intention behind it? But how did you react the last time someone ever lied to you? Were you angry? 

Did you feel affected? What emotions did you have? Even the other one had a reason for choosing 

to behave so. What was the intention behind the behaviour? Did you react to the reason he had or 

rather to the behaviour? This does not mean that from a behaviour used in a certain situation will 

benefit everyone. Every person reacts according to the mental map and the way he reacts has the 

most meaning to his own map. These are the best choices the student has at his disposal. Students 

with good intentions may have strange behaviours because they have a limited map of the world. 

The problem begins when a map has only a few ways to satisfy the intention. As strange or 

unacceptable as it may seem to a student at a certain point, the student satisfies a need in his own 

way. 

By assuming the positive intention behind the behaviours, the brain is much more open and 

willing to look for alternatives and solutions in exchange for issuing labels and judgments. The 

principle of positive intention puts us in a position to ask ourselves a question before we judge. 

What is the reason that he has in order to say or do that? What is the positive, conscious or 

unconscious intent behind the behaviour? Let us remember that the images we have in our mind 

about the intentions of others lie between our own ears, in our minds and we react to them. 

Sometimes it seems to us that students behave inappropriately, strangely, but that only means that 

they meet their needs in their own way. For example, behind a violent behaviour may hide the 

desire to receive more attention, behind cold behaviour can hide the fear of being hurt, behind the 

smoking can hide the desire to be accepted in a group, etc. 

Another basic principle in NLP is that people are not one with their behaviour. This principle 

helps us to avoid labelling, identifying and drawing some hasty conclusions about conflicting 

situations in and out of class. From the perspective of NLP, we try to think less in terms of good- 

bad, and more in terms of efficient - inefficient and ecological - artificial. The personal ecology in 

NLP reflects the degree of harmonization of the elements of a person's system and systems to which 

that person belongs. In appreciating personal ecology, it is important to keep in mind that a person 

can be part of several interdependent systems (family, school, social). Ecology is the understanding 

the consequences of our actions, now or in the future on ourselves in different contexts such as 

home, school, life. Ecological proof is implemented as a distinct step in most NLP techniques. The 

technique itself is built to allow the subject to ecologically verify the changes he wishes to make. 

Many of us, both teachers and students, are almost always concerned about the way in which we 

plan, prioritize, organize and unfold what we have to do. But at the same time, we face the inability 

to either act or postpone actions for shorter or longer periods of time. Indeed, it is our condition that 

determines our actions. It is our energy that produces action in the external environment. And if this 

energy is either not enough or dispersed in too many directions, then the action we want to do 

cannot be initiated. 
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There is a NLP technique developed by Robert Dilts that can allow us to access a resourceful 

state when it is needed. This technique is a useful tool that can help anyone achieve harmony 

between rational mind and behaviour. Thus, when someone is confronted with a life situation in 

which he or she feels a blockage or does not have all the inner ingredients necessary to succeed, he 

can access the resources and emotions he needs by using past experiences and incorporating them 

into the present circumstances. This exercise gives us access to our own affective resources 

wherever they are needed: an exam, a presentation, a discussion, an interview, etc. The technique is 

called the Circle of Excellence. To make things more practical, we will take the case of an exam: 

1. Is there any behaviour that you want to improve or change in a certain kind of circumstance? 

2. Identify what would be that emotional state / resource that would help you a lot in an exam. 

You may think, which would be the resource that, if I had it with me during the exam, I 

would succeed? It can be self-confidence, passion, presence, energy, you know best. Choose 

a resourceful state wisely. 

3. I invite you to check if, with this resource, the situation changes. Is this the right resource for 

this situation? What are the consequences? Are they beneficial to you? But for those around 

you? 

4. Now that you have identified the resource you want, let's see where we can take it. Think of 

a moment in the past, when you have experienced this resource very intensely. A moment in 

the past that you can see and you can say: If I am in this state at the exam, I will surely be 

able to pass the exam! Also, if you find it difficult to find this moment in your past, there is 

another option: What if? What if you already had this emotional resource? How would you 

behave? How fast would you move? What would be your thoughts? What would be the 

rhythm in which you breathe? 

5. Well, you know where you can get this state resource. Now, how can this be amplified? 

Identify the place where you feel it in your body and let it spread all the way to the head, to 

the toes of your toes and toes, and to the top of your head. 

6. Now, I invite you to imagine that in front of you, on the floor, about a step away, there is an 

imaginary circle. I invite you to step inside the circle. 

7. Think about the state of the resource you chose. Allow yourself to live the moment again. 

Remember the time when you fully lived the resource of your choice and rebuild the 

situation as if you were living it at the same time then. See what is around you. Hear the 

sounds around you. And now turn your attention inside. Feel what you felt then and go to 

where you feel the most intense resource. Identify where you feel in your body. Allow 

yourself to give it a shape, a colour and let it grow in intensity and flood your whole being. 

8. And when you are ready and pleased, I will ask you to come back here and now. 

9. Break-state. Get out of the circle, shake hands and feet. Think about your reverse phone 

number. 

10. Now I invite you to take a step forward in your circle of excellence. 

11. Go back to that situation where you felt the resource state most powerful. Get into that 

situation, see what you saw, listen to the surrounding sounds and feel what you feel then. 

Take a step forward in your circle of excellence. Then, amplify the state by letting it spread 

throughout the body. When you feel that you have reached a peak of intensity, take a step 

backwards. 

12. Break-state. Shake your hands and feet. Think about the last pleasant activity you had. As 

soon as you remember it, leave it aside. 

13. Now, having the circle of excellence in front of you, think about the exam you are going to 

take. While you imagine what if you go there and get what you want, take a step forward in 

your circle of excellence. Let that emotional state embrace you and enrich your experience.  
Just feel and live all the transformations that take place in you and in this situation. When 

you are fully satisfied, I invite you to get out of the circle of excellence. 
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14. Break-state. Tell me, how many green objects do you see in this room? 

15. Future-pace. Once you have achieved what you want from that exam, imagine that you will 

go into similar situations in the future and see how you behave differently and get what you 

want with this resource state. Allow yourself to feel at the most appropriate intensity the 

resource and when you feel that change is enough for you, come back here and now and take 

a step backwards. 

16. Now stay with yourself and let the things sit inside you. Leave aside any thinking about the 

exam and take some relaxing and refreshing activities for both mind and body. 

If we understand these principles correctly, we realize how much influence we can have in shaping 

our students. NLP techniques offer us the means to heal and strengthen the most neglected, but the 

most important relationship in every person's life - the relationship with himself! Change involves 

knowing the thinking structure of those we communicate with. The most flexible person exerts the 

greatest influence on the system, so let us be the change we want in the educational system. We can 

teach our students that self-esteem, trust, motivation, creativity are traits they can learn in school. 

Students have all the resources they need to enrich their mental maps and to discover the difference 

between failure and success. NLP is both a way of life for successful people by which we 

independently acquire emotional intelligence and through which we communicate persuasively, and 

also a path to human excellence in every field! 

"An excellent educator is not a perfect human being, but a person who has enough inner 

peace to empty himself, as well as sensitivity to learn." (Augusto Cury - Parinti straluciti, profesori 

fascinanti 2007, 1) 
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Abstract: School absenteeism is a phenomenon with spectacular dynamics in recent decades. The issue of 
school absenteeism is a current  matter, because in these days, such situations lead to school abandonment. 

Sociologists believe that abandoning school is a social issue that generates a set of long-lasting 

consequences. Research shows that those who drop out of school are unlikely to be integrated into the 

workforce. Those who have interrupted their studies are more dependent on social maintenance and help 
programs than the rest of the population. Currently, in Romania ,. in the period 2008-2018, the dropout rate 

for grades I to IV almost tripled, and for grades V-VIII, abandonment rates increased fourfold. The present 

study aims to highlight some aspects of the dynamics of the school absenteeism phenomenon from a 
technological high school, during the school year 2017-2018, from a rural locality in the county of 

Maramures. 
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Absenteismul şcolar este un fenomen cu o dinamică spectaculoasă în ultimele decenii. El 

este definit ca o problemă socială, o problemă de actualitate în multe societăţi contemporane, fiind 

explicat mai mult prin caracteristicile socioculturale ale mediului de provenienţă, manifestându-se  

mai frecvent în mediul rural şi în familiile sărace. 

Acest fenomen reprezintă unul din multiplele forme ale eşecului şcolar. Noţiunea de eşec 

şcolar are conţinuturi diferite de la un sistem de învăţământ la altul, printre cele mai întâlnite 

sensuri, pe lăngă abandonarea prematură a şcolii, numărându-se: decalajul între potenţialul personal 

şi rezultate, părăsirea şcolii fără o calificare, dificutăţile individuale de învăţare, repentenţia şi 

analfabetismul, incapacitatea de a atinge obiectivele pedagogice, eşecul la examenele finale. 

Disproporţia tot mai mare dintre posibilităţile elevului şi solicitările mereu în creştere ale şcolii 

generează o rezistenţă, pasivă iniţial (dezinteres, apatie, demotivare), urmată de o fază act ivă 

(aversiune şi fobie şcolară, absenteism)
1
. 

Atunci când elevii încep să lipsească sistematic şi generalizat de la şcoală, această conduită 

reprezintă un semnal tardiv al existenţei problemelor; absenteismul constituie o formă de agresiune 

pasivă împotriva şcolii, indicând că elevii fug de la şcoală chiar cu riscul de a fi pedepsiţi. Reacţiile 

negative ale şcolii şi ale părinţilor întreţin mecanismele de apărare ale elevului, creând un cerc 

vicios, în care abandonul tinde să apară drept unica soluţie prin care se pot rezolva toate 

problemele
2
. 

Elevul care lipseşte de la şcoală pleacă de acasă, echipat corespunzător, la ora potrivită 

pentru a respecta orarul şcolar şi revine acasă, la ora potrivită, în funcţie de programul zilei. El îşi 

petrece însă ziua departe de casă şi de şcoală, colindând magazinele, se refugiază în Internet-café-

uri, îşi vizitează prietenii sau se asociază cu unii covârstnici aflaţi în situaţii similare, îşi petrece 

timpul în baruri, în cinematografe, săli de jocuri, gări, parcuri. Când activităţile realizate în mod 

obişnuit în zilele în care lipseşte de la şcoală devin o rutină plictisitoare, elevul poate face tranziţia 

spre alte activităţi: consumul de alcool sau de droguri, traficul de droguri, furtul, prostituţia. 

                                                             
1 Jigău, M.(1998),  Factorii reuşitei şcolare. Bucureşti: Editura Grafo Art. 
2 Marian Claudia, (2011), Agsivtata în școală . Determinări, mecanisme și  traiectorii. Ed.Limes, Cluj Napoca 
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Absenteismul conduce la abandonul şcolar, dar este, concomitent, cel mai important factor 

catalizator pentru consumul de droguri, violenţă şi infracţionalitate. Părinţii nu ştiu că, de fapt, 

copilul lor nu a fost la şcoală în tot acest timp. La şcoală, cel care lipseşte poate oferi motive 

plauzibile pentru absenţa sa, dar mai devreme sau mai târziu atât părinţii cât şi profesorii vor 

înţelege adevărata semnificaţie a conduitei elevului
3
. 

Inexistenţa unui climat bazat pe încredere și pe dezvoltarea stimei de sine, creează o 

deficienţă la nivelul implicarii elevilor în propria formare, perpetuată de ancorarea cadrelor 

didactice în strategii educative bazate pe metode clasice de predare–învaţare. Discrepanţa dintre 

valorile specifice instituţiei şcolare şi cele care structureaza mediul familial determină un 

dezechilibru social.  Ţinuta elevilor diferenţiată în funcţie de posibilităţile materiale ale părinţilor 

face ca între elevi să apară tensiuni, frustrări, tendinţe de marginalizare a celor cu posibilităţi reduse.  

Motivaţia pentru frecventarea şcolii trimite la înţelegerea percepţiei elevilor asupra 

situaţiilor şcolare în care sunt implicaţi. O motivaţie pozitivă pentru activitatea şcolară derivă din 

satisfacerea trebuinţei de afiliere, deci din bucuria interacţiunii cu ceilalţi, din valoarea emoţională 

intrinsecă a achiziţionării de cunoştinţe şi din pozitivarea imaginii de sine în urma diverselor forme 

de succes. Rezultă că grija arătată de o instituţie şcolară faţă de calitatea relaţiilor interumane, 

climatul afectiv din şcoală, crearea oportunităţilor de succes pentru toţi sunt variabilele-cheie ale 

şcolii în privinţa diminuării absenteismului şi a consolidării motivaţiei şcolare.   

Un rol important în diminuarea absenteismului îl au adulţii din şcoală (cadrele didactice) 

care   să fie empatici şi disponibili din punct de vedere emoţional, pentru a se putea implica în relaţii 

cu elevii impregnate afectiv, bazate pe acceptarea necondiţionată a elevilor. Din punct de vedere 

tehnic, empatia şi disponibilitatea afectivă a profesorilor depind de capacitatea lor de a recunoaşte, 

ghida şi controla sentimentele, atât pe cele personale, cât şi pe cele ale elevilor. Deşi nu orice elev 

poate trezi imediat sentimentul de acceptare necondiţionată din partea profesorilor, aceştia îşi pot 

controla sentimentele astfel încât să-i înţeleagă pe elevi, iar cu timpul afecţiunea să devină reală.  

În acest scop, pentru construirea relaţiei terapeutice cu elevii, Wills (Wills, Throw Away 

Thy Rod, Victor Golancz, Londra, 1960, p.60-65) subliniază
4
: 

- importanţa modului în care este întămpinat şi primit iniţial elevul de către profesor; o 

primire caldă este decisivă în perceperea atmosferei educaţionale de către elev şi îi poate determina 

reacţii şi atitudini pe termen lung faţă de învăţare, şcoală, profesor; 

- importanţa atmosferei informale în activitatea educativă, bazată pe folosirea prenumelor 

sau chiar a poreclelor elevilor, în cazul în care acestea nu stigmatizează; 

- nevoia de a le permite elevilor să experimenteze relaţii cu cât mai multe persoane – adulţi, 

covârstnici – dar şi nevoia de a permite elevului să aleagă adulţii cu care doreşte să lucreze; 

- abilitatea personalului şcolar de a recunoaşte progresul în conduita elevilor şi de a stimula 

implicarea elevilor în efortul de autocunoaştere; 

 - nevoia de organizare flexibilă a vieţii şcolare, astfel încât profesorii să poată petrece mai 

mult timp cu elevii, chiar dacă aceştia nu fac parte din clasa la care predau ei; 

- capacitatea profesorilor de a se implica în mai multe relaţii terapeutice; acestea pot intra în 

competiţie unele cu altele, dar profesorul trebuie să acţioneze într-o manieră similară cu cea a 

părinţilor care au mai mulţi copii; 

- capacitatea de a recunoaşte că anumiţi profesori sunt mai populari decât alţii, fiind solicitaţi 

mai mult de către elevi, şi nevoia de a-i sprijini pe aceşti profesori pentru a-şi realiza obiectivele. 

De exemplu, în SUA părinţii pot fi responsabilizaţi faţă de frecvenţa şcolară a copiilor lor 

prin serviciile de asistenţă socială; criteriile de eligibilitate pentru includerea familiilor în diverse 

                                                             
Nemțu, Cristina, (2003), Devianta scolara. Ghid de interventie in cazul problemelor de comportament al elevilor, 

Editura Polirom, Iasi 
4 Wills, Throw Away Thy Rod, Victor Golancz, Londra, 1960 p.60-65 
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programe de asistenţă socială se referă şi la situaţia şcolară a copiilor. Şcoala va comunica clar 

părinţilor şi elevilor deopotrivă că nu tolerează absenteismul. 

 Programele centrate pe părinţi urmăresc atât conştientizarea de către părinţi a consecinţelor 

absenteismului, cât şi susţinerea părinţilor în efortul de a ameliora relaţia copilului cu şcoala; de 

exemplu, părinţii pot învăţa cum să comunice copilului expectanţe realiste referitoare la succesul 

şcolar, care sunt simptomele dezangajării copilului faţă de educaţia şcolară, ce şcoli alternative 

există pentru copiii lor, ce strategii de aducere a acestora la şcoală pot aplica
5
. 

 

 Scopul cercetării prezente 

Prezentul studiu își propune să analizeze unele aspecte ale fenomenului absenteismului 

şcolar în mediul rural, în perioada anului  2017-2018, relația dintre acestea, modul în care  

interferează intre ele, producând efecte în planul participării elevilor la procesul de integrere 

școlară.    

 Obiectivele cercetării  

  Obiectivele cercetării  constau în analiza  dinamicii fenomenului absenteismului școlar pe 

perioada  anului  2017-2018, în mediul rural. 

 De asemenea, analiza unor aspecte cum ar fi: media generală a elevilor, media la purtare, 

numărul de absenţe, atitudinea elevilor faţă de şcoală precum și atitudinea părinţilor  faţă de 

şcoală și modul  în care acestea  influențează   absenteismul școlar. 

 Stabilirea lotului investigaţiei 

 Populaţia şcolară a localității investigate, şcolarizată la acest liceu tehnologic, este de 513 

elevi, repartizați în  32 de  clase, de la clasa a cincea, la clasa a zecea.. Din cadrul acestei populaţii 

şcolare s-au identificat 97 subiecţi care manifestă  absenteism şcolar, aceştia constituind lotul 

cercetării de faţă. 

 

Metode de cercetare 

Pentru culegerea datelor, s-au folosit două chestionare, unul adresat elevilor care prezintă un 

număr ridicat de absenţe și unul adresat  părinţilor acestora. Chestionarele sunt formate din 10 itemi 

(cele dedicate elevilor) şi 8 itemi (cele dedicate părinţilor) cu ajutorul cărora vom obține 

informatiile privind  aspecte analizate. 

  Chestionarul pentru elevi cuprinde întrebari din care reiese: regularitatea cu care vine elevul 

la şcoală, interesul elevului faţă de şcoală, principalele motive pentru care acesta frecventează 

şcoala (ca de exemplu la întrebarea numărul 3: Vin la şcoală pentru: a învăţa, pentru a mă întâlni 

cu prietenii, pentru a mă întâlni cu prietenii, pentru alte avantaje), preferinţele elevului în funcţie 

de calităţile profesorului ideal şi materia preferată. Chestionarul adresat părinţilor cuprinde intrebari 

referitoare la opinia lor cu privire la  importanţa sau rolul şcolii în viaţa copilului lor, importanţa 

colaborării părinţilor cu şcoala şi motivele pentru care susţin elevul în frecventarea şcolii şi 

atitudinea lor faţă de şcoală şi educaţia copilului.  

  Pentru  analiza  dinamicii fenomenului absenteismului şcolar, s-au realizat calcule de 

frecvențe simple, folosindu-se programul SPSS. 

 Pentru analiza variabilelor: media generală a elevilor, media la purtare, numărul de 

absenţe, atitudinea elevilor faţă de şcoală precum și atitudinea părinţilor  faţă de şcoală și modul  

în care acestea  influențează   absenteismul școlar, prelucrarea statistică  a datelor a presupus 

realizarea de corelaţii, folosindu-se programul SPSS, testul-Independent Samples Test, One-Way 

ANOVA.  

 Analiza si interpretarea rezultatelor 

În figurile de mai jos, este prezentată situația absențelor pe clase, pe perioada unui an de zile.  

Liceul investigat are în structura sa  clase  gimnaziale și liceale.  

                                                             
5 Vrasmas E.A. (2002), Consilierea şi educaţia părinţilor. Bucureşti: Editura Aramis 
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Figura 1. - Situaţia absenţelor pe semestrul I Ŕ Lotul cercetării 

 Din figura alăturată (Figura1), reiese  situaţia absenţelor pe semestrul I la lotul cercetări, din 

care reiese faptul că elevii din clasele a VI-a, a VII-a şi clasa a VIII-a, sunt elevii cu cel mai mare 

număr de absenţe.   
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Figura 2. – Situaţia absenţelor pe semestrul II Ŕ Lotul cercetării 

Figura de mai sus (Figura 2) prezintă situaţia absenţelor pe semestrul II la lotul cercetării, iar 

rezultatele sunt asemănătoare cu cele din semestrul I, cei mai dispuşi spre abandonul şcolar, cu cel 

mai mare număr de absenţe sunt elevii clasei a VI-a, respectiv clasei a VII-a şi clasa a VIII-a.  
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 Figura 3– Comparaţie absenţe semestrul I şi I – Lotul cercetării 

 În figura alăturată (Figura 3), este prezentată o comparaţie între numărul de absenţe între 

semestrul I şi II, din care reiese faptul că pe ambele semestre elevii din clasele a VI-a, a VII-a şi 

clasa a VIII-a, deţin cel mai mare număr de absenţe, iar în funcţie de gen, numărul cel mai mare de 

absenţe este acumulat de persoanele de sex masculin (cu o diferenţă de 1331 de absenţe). 

  
   Figura 4. – Structura etnică -  Liceul tehnologic  

 Structura etnică predominantă este etnia română, care reprezintă 56% din totalul populaţiei 

şcolii (513 elevi) şi 73% din totalul de 97 subiecţi ai lotului cercetării. 

 Mai jos sunt prezentate rezultatele obținute în urma prelucrării datelor pentru următoarele 

variablie: media generală a elevilor, media la purtare, numărul de absenţe, atitudinea elevilor faţă 

de şcoala precum si atitudinea părinţilor elevilor faţă de şcoală si felul în care acestea influențează 

absenteismul școlar.  
Tabel nr.1. Relația dintre media generală şi celelelte variabile analizate 

  media la 

purtare 

număr absenţe atitudine elevi 

notă brută 

atitudine 

părinţi 

note brute 

media 

generală 

Corelaţia 

Pearson (r) 

0,653 -0,591 0,670 0,522 

 Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 

unde Sig. (2-tailed) = Nivel de semnificaţie (p) 

Se observă  un coeficient de corelaţie r=0,65, corelaţie medie, la un prag de semnificaţie de 

p<0,01, între media generală şi media la purtare.  Putem spune următoarele: cu cât creşte media 

generală cu atât va creşte si media la purtare; există o relaţie de dependenţă între gradul de adaptare 
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şcolară şi rezultatele şcolare ale elevilor. De asemenea, putem afirma  că frecvenţa şcolară este 

direct proporţională cu rezultatele şcolare (medie la purtare şi medie generală).  

Există  un coeficient de corelaţie r=-0,59, corelaţie medie la un prag de semnificaţie de 

p<0,01,  intre media generală şi numărul de absenţe.  Deci, cu cât creşte numărul de absenţe cu atât 

media generală este în scădere. Nefrecventerea cursurilor duce la o slabă însuşire a cunoştinţelor, 

ceea ce se reflectă în note şi mai apoi în mediile generale. Cu cât fenomenul absenteismului este 

mai intens cu atât mediile sunt mai mici. 

Avem un coeficient de corelaţie este  r=0.67, corelaţie mare la un prag de semnificaţie de 

p<0,01,  intre media generală şi atitudinea elevilor faţă de şcoală. Aceasta însemnă, pe de o parte 

că  elevii cu atitudine pozitivă faţă de şcoală receptează mai bine cerinţele şcolare şi prin urmare 

media generală corelează cu atitudinea faţă de şcoală, iar pe de altă parte cei care au o atitudine 

negativă faţă de şcoală sunt indiferenţi în ceea ce priveşte educaţia şi drept urmare media generală  

este mică,  pe măsura implicării acestora în viaţa şcolară. 

Coeficientul  de corelaţie este  r=0,52, corelaţie medie la un prag de semnificaţie de p<0,01 

intre media generală şi atitudinea parinţilor faţă de şcoală. Cu alte cuvinte, atitudinea parinţilor 

faţă de şcoală influenţează media generală a copilului, cea pozitivă determină o creştere a mediei 

generale pe când o atitudine negativă, va determina medii generale scăzute. Nivelul de educaţie al 

părinţilor) face ca elevii din clasele primare să fie mai conştiincioşi, mai dornici de cunoaştere dar 

pe măsură ce aceştia cresc interesul se pierde, prioritate având aportul lor la muncile gospodăreşti 

pentru a asigura  nivelul de trai familiei.  

 
 Tabel nr.2. Corelația dintre media la purtare și numărul de absențe, atitudinea elevilor 

   față  de note și atutudinea părinților față de rezultatele școlare 

 

  

      

 

 
                                    unde Sig. (2-tailed) = Nivel de semnificaţie (p) 

 

 Se observă o coreleție negativă r=-0,84, la un prag de semnificație p<0.01 între media la 

purtare și numărul de absențe, ceea ce înseamnă că numărul de absențe influențează media la 

purtare. Cu cît numarul de absențe este mai mare, cu atât mai mult scade media la purtare și invers. 

 Putem observa ca între media la purtare și atitudinea fata de note a elevilor, există o relatie 

pozitiva, r=0,56 și un prag de semnificație p<0.01. Deci, cu cât atutudinea față de școală este mai 

bună, cu atât sunt mai mari notele la purtare. 

 La fel, cu cât atitudinea părinților față de rezultatele școlare al copiilor lor este una pozitivă, 

media la purtare este mai mare. 
    Tabel nr.3 Asocierea dintre numărul de absențe și atitudinea elevilor/atitudinea părinților 

 

 

 

 
  

      

  unde Sig. (2-tailed) = Nivel de semnificaţie (p) 
 

Din tabelul de mai sus, putem observa o relatie negativă între numărul de absențe și 

atitudinea elevilor față de școală (r=0,61, la un prag de semnificație  p<0.01). Deci, cu cât numărul 

de absențe este mai mare, cu atât scade atitudinea elevilor față de note și interesul lor pentru școală.  

Atutudinea pozitivă a  părinților față de rezultatele școlare ale copiilor,  duce la diminuarea 

numărului de absențe (r=-0,52,  p<0.01).  

  număr 

absenţe 

atitudine elevi -

notă brută 

atitudine părinţi-note brute 

media la 

purtare 

Corelaţia 
Pearson (r) 

-0,849 0,567 0,655 

 Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 

  atitudine elevi notă brută atitudine părinţi note brute 

  număr   absențe  Corelaţia 

Pearson (r) 

-0,618 -0,529 

 Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 
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 Tabel nr.4. Asocierea dinre atutudinea elevilor si atitudinea părinților față de rezultatele școlare 

 

 

                                      unde Sig. (2-

tailed) = Nivel de 

semnificaţie (p) 

 

Din datele prezentate mai sus, observăm o asociere pozitivă (p=0,36) între atitudinea elevilor 

față de note și atitudinea părintilor față de rezultatele copiilor lor, deci cele doua variabile sunt 

direct proporționale, cu cât este mai mare interesul părinților față de școală, au atât este mai mare și 

interesul copiilor față de învațare. 

Nu există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte  media generală, media la purtare, 

numărul  de absenţe, atitudinea elevi si părinţi faţă de şcoală la băieti şi fete. 

 Nu exista  diferenţe semnificative în ceea ce priveşte accesul la educaţie între fete şi băieţi.  

 

 Concluzii și recomandări 

 Așa cum am constatat, din totalul de elevi,  56% sunt de etnie română,  26% sunt de etnie 

rromă,  iar  18% sunt maghiari. 

 Aceşti elevi provin, în marea lor majoritate din familii cu stare materială medie sau sub 

medie. Acest aspect este determinat de lipsa locurilor de muncă din zonă. În majoritatea famililor, 

singurul venit este ajutorul social şi/sau alocaţia copiilor. Trăind într-un astfel de mediu, cu lipsuri 

de toate tipurile, elevii, de cele mai multe ori pun pe ultimul loc frecventarea programului şcolar.  

 Educaţia primită este deficitară atât datorită faptului că există probleme financiare dar şi 

pentru că înşişi părinţii nu au o educaţie corespunzătoare pentru a oferi un bun exemplu propriilor 

copii. Pentru persoanele adulte, numărul celor cu antecedente penale este foarte ridicat, prin urmare 

exemplele negative primite sunt indiscutabil mult mai frecvente decât cele pozitive. 

 În unele cazuri, atitudinea de indiferenţă a părinţilor faţă de educaţia copiilor este indusă de 

anumite „tradiţii‖ („dacă eu nu am învăţat, de ce să înveţe ei‖), alteori aceasta provine din 

resemnare, din conştientizarea faptului că precaritatea condiţiilor materiale nu le va permite 

susţinerea financiară a studiilor copiilor după absolvirea învăţământului obligatoriu. Gimnaziul, 

întrucât nu oferă şansa profesionalizării, a ocupării unui loc de muncă, este considerat, în ultimă 

instanţă, aproape inutil. O astfel de atitudine, chiar dacă nu este exprimată explicit, transpare totuşi 

din unele intervenţii ale părinţilor în cadrul interviurilor de grup organizate de şcoală.  

 Pe lângă pesimismul privind evoluţia şi devenirea copilului prin şcoală, generat de 

constrângerile de natură materială şi financiară, intervenţiile părinţilor evidenţiază şi obstacole de 

alt ordin, în cazul concret la care mă refer acestea vizând deficienţele reţelei şcolare care blochează 

accesul populaţiei şcolare din zonele rurale, în special din cele mai izolate, la educaţia de nivel 

secundar. 

Pentru a preveni absenteismul, este bine ca mediul şcolar să devină sensibil la trebuinţele 

educaţionale, dar şi la cele emoţionale ale elevilor, şcoala să ofere tuturor elevilor, indiferent de 

etnie, sentimentul că sunt în siguranţă, că sunt acceptaţi şi valorizaţi. 

 Este necesară prezenţa unor consilieri în unităţile de învăţământ care să asigure, prin 

programe bine definite, asistenţă atât copiilor cu comportament deviant, cât şi să medieze 

comunicarea acestora cu familiile, de asemenea, existenţa unor programe de prevenire a 

absenteismului școlar care să se desfăşoare la nivel de unitate şcolară. De asemenea, desfăşurarea 

unor programe de instruire a părinţiilor, pentru o mai bună relaţionare, comunicare cu copii care au 

tendinţe de comportament deviant, asigurarea confidenţialităţii în desfăşurarea acestor programe, ar 

fi de bun augur. 

Cea mai utilă metodă  o reprezintă discuţiile cu părinţii, prin invitarea lor la şcoală sau prin 

vizite la domiciliul acestora, dar această acţiune este numai o soluţie preliminară: şcoala intră în 

  atitudine părinţi note 

brute 

atitudine elevi notă  Corelaţia 

Pearson 

0,365 

 Sig. (2-tailed) 0,000 
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contact cu familia pentru a informa asupra situaţiei copilului, pentru a motiva părinţii să se 

informeze şi să identifice cauzele care au condus la absenteism, abandon şi pentru a stimula 

interesul acestora pentru instruirea copiilor. Există însă o mare varietate de factori care pot să 

împiedice familia să sprijine demersul şcolii, ceea ce înseamnă că dialogul nu este de cele mai 

multe ori suficient şi  nu poate, în sine, să conducă la rezolvarea problemei participării şcolare, de 

aceea cred că anumite proiecte cu obiective bine definite ar avea un impact mult mai pozitiv. 

 Obiectivele unor  proiecte viitoare ar putea fi :  

- creerea unei şcoli cu o atmosferă primitoare şi expresivă; 

- organizarea de activităţi extraşcolare cu puternice vaalenţe educative; 

- dezvoltarea unei oferte educaţionale pentru părinţii  

- proiectarea ofertei curriculare în vederea valorificării specificului cultural al etniei rromă 

precum şi dezvoltarea unor forme alternative de învăţământ; 

-  adaptatea la nevoile educaţionale ale copiilor  (clase de recuperare, învăţământ cu 

frecvenţă redusă). 

- prevenirea problemelor de comportament şi remedierea lor; 

-protecţia şi apărarea socială a elevilor, grupurilor şi şcolii faţă de diferite acte deviante; 

-restabilirea disciplinei şcolare, perturbată prin conduite de devianţă şcolară; 

-aplicarea de programe sociale, economice şi culturale de sprijinire a elevilor defavorizaţi 

social sau care să diminueze, în limita posibilităţilor, diferenţele de potenţial în vederea unei bune 

adaptări şcolare; 

Ar fi necesar ca programele pentru prevenirea absenteismului  să devină  mult mai intensive, 

să fie desfăşurate cu o anumită constanță, exercitate de la nivelul mai multor identităţi specializate 

care să colaboreze între ele,  nu să acţioneze individual.    
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Abstract:The Italian Renaissance was a complex phenomenon and the unleashing factor of change 

throughout Europe. Beginning with Scuola medica salernitana, this period of artistic, scientific, and 
knowledge-based development would have as outstanding polymath representatives. The young Girolamo 

Savonarola, who was meant to become a doctor, would choose monastic life instead. A controversial figure 

of Renaissance, he was the perfect example of a full scholar of that period who would bring about major 
changes in society. With a modest beginning among the ecclesiastical representatives, Savonarola criticized 

virulently the institution whose representative he was. Having reached an oratorical speech that raised the 

poor population against social, religious and political structure of the time, the cleric came to hold political 

power in Florence and to defy the papacy. We cannot know how much of the movement he initiated had the 
purpose of acquiring power and satisfying his own vanity and how much was a rebellion he represented 

against corruption and immorality, but it is certain that he represented an important figure of the 

Renaissance through his influence. The Dominican preacher propagated an anti-ecclesiastical movement 
that would earthquake the foundations of the entire edifice meant to defend religious hegemony on the 

population. 

 

Keywords: clergy, medicine, polymath, corruption, preacher 

 

 

Prior to Martin Luther's Protestant Reformation, Europe was going through a moral and 

religious crisis. Considered by the Protestants as the promoter of this movement, Girolamo 

Savonarola (1452-1498) was born in a wealthy family in Ferrara. His grandfather and father were 

doctors, and it was natural for him to follow the same career after obtaining his diploma in arts. We 

have to remember that during the Renaissance, the doctors first went to art classes and only then 

devoted themselves to the actual study of medicine. Young Girolamo had been trained by his 

grandfather Michele-professor at the University of Padua and the one in Ferrara. Physician in his 

turn, Michele instilled him a special respect for moral values. The greater the impact of his 

grandfather's period, especially that he offered the poor medical help. Michele had signed a 

Practical Medicine Practice (Pratica Maior) describing drugs used in various illnesses, and a 

pediatric treaty (De regimine pregnantibus et noviter natorum usque ad septennium) which had 

been a reference work for nearly two hundred years. Another work signed by the grandfather of the 

future Dominican monk was Libellus de magnificis ornamentis regiae civitatis Paduae. It was the 

era in which naturalism, promoted by physician and philosopher Pietro d'Abano, started to catch 

ground. Another work of equally pragmatic character (De febribus) addresses the problem of fever 

and the ways to combat it and treat it. Michele seems to have had a great influence on moldings his 

grandson. He was also very vocal against the vices promoted by the mercantile society in which he 

lived which inspired the young Girolamo the same revolt towards injustice. 

The correct but tough and combative nature of his grandfather had left deep traces in the 

formation of the young Girolamo: ―such a man was calculated to excite an ardent youth to 

precocious development, and it would appear that even at this early period he had not only 

instructed the lad in grammar and the Latin language, but had also initiated him into his own 
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physiological studies.‖
1
 Medicine, art, and philosophy were part of the education of any scholar of 

the time. In order to be a doctor, students were supposed to have solid knowledge of psychology, 

ancient philosophy, Greek and Latin. His grandfather inspired his admiration for Pietro D'Abano 

(1250-1316) philosopher, medical theorist and physician of Padua, who had been judged as a 

heretic. Also from his grandfather, the young Savonarola inherited the belief that moral and 

intellectual rules only came to complement those of a healthy lifestyle. 

Girolamo studied Aristotelian logic but had also been influenced by the writings of another 

mentor: Toma de Aquino (1225-1274). Dominican monk in his turn, de Aquino, wrote numerous 

philosophical and religious works: Questiones disputatae de veritate (regarding human condition), 

Summa contra Gentiles (an explanation of religious precepts); Summa theologiae (history of 

philosophy); De virtutibus in communi (discourse on moral qualities), De virtutibus cardinalibus, 

De spe (about hope). But the influence de Aquino had on Savonarola lies more in his scholastic 

theory based on dialectical reasoning. From this we could say that, over the years, Savonarola 

would borrow the technique of philosophical tribulations: ―The works of St. Thomas fascinated him 

to an almost inconceivable extent; he would be absorbed in meditating on them for whole days at a 

time, and could hardly be persuaded to turn his attention to studies better adapted to his medical 

training.‖
2
 

But the young man would devote himself to monastic life. In a letter to his father Savonarola 

tries to justify his gesture of abandoning medical studies and devoting himself to religion. He 

admits that he was scared of seeing the physical suffering and: ―because I am made of flesh as you 

are, and sensuality is repugnant to reason: and so I must fight fiercely so that the devil does not 

jump on my back.‖
3
 In the same letter he indicates to his father the papers written by him as an 

explanation. Over a century, these papers will be printed with the title De ruina mundi (the base of 

the entire edifice of the future monk‘s thinking). In 1475 he became a monk afterwards he studied 

theology and went to Florence to preach. Endowed with an outstanding intelligence, Savonarola 

writes during this period on various themes: philosophy, logics, politics. 

This period of the young monk‘s life is decisive. Already, deep in his soul, a challenging 

perspective had been created about both society and the church. He stigmatized whenever he could 

the luxury of monastic institutions. However, the preached sermons in which he admonished the 

clerics who corrupted civil society, Savonarola did not bring practical solutions. More a utopian 

ideology, his diatribes had more the purpose of bringing to light vices than to actually repair. His 

critical spirit in search of perfection attracted the wrath of the religious superiors. The years to come 

find Savonarola in a mission of spreading humanistic ideals through his sermons which sustained 

cultural and social progress. He approached Giovanni Pico della Mirandola, who, in his 

philosophical text (Oration on the Dignity of Man-1486), is considered the initiator of the 

Renaissance movement. 

Vigilante nature, Savonarola, rejected the mercantile practices of the church. But in two 

poems On the Ruin of the World (1472) and On the Ruin of the Church (1475) as well as in his 

subsequent sermons he gained the sympathy of the population. His struggle for equal rights, for 

individual freedom, the stigmatization of institutions that humiliate the human spirit and, above all, 

the institution of the church that kept the human being ignorant attracted the antipathy of the 

religious representatives. Beyond the apocalyptic tone of his texts, Savonarola has the merit of 

revealing government corruption, within the ecclesiastical institutions, and the lack of morality of 

society. Born long before such ideals, the Dominican monk pleaded for individual freedom and a 

                                                             
1 John Abraham Heraud, The Life and Times of Girolamo Savonarola: Illustrating the Progress of the Reformation in 

Italy, during the fifteenth century, London, Whittaker and Co., Ave Maria Lane, 1843, pp. 6-7 
2 Pasquale Villari, Life and times of Girolamo Savonarola, Translated by Linda Villari, T. Fisher Unwin Ltd., London, 

1888, p. 5 
3 Girolamo Savonarola, A Guide to Righteous Living and Other Works, Translated and Introduced by Konrad 

Eisenbichler, Victoria University Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2003, p. 37 
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world based on equality: ―one citizen may not have a greater respect than another, and that each 

might consider himself equal to the others.‖
4
 The preacher's words seem a plea, a pro-democracy 

manifesto. The monk goes even further, establishing what should be the ways through which perfect 

social ordering can be achieved. First of all, the copying of nature, for it is sure to obey divine laws, 

secondly to put the common good first, thirdly to love one‘s neighbor and, ultimately, to ensure a 

legal framework that ensures equity. Although these precepts may seem utopian, especially in the 

socio-cultural conditions of those times, they have the merit of opening up the minds of the many 

and the oppressed in a society where inequality was the rule. 

Years spent in pilgrimages refined his speech, making it more accessible to the masses of 

people. With a scrupulous morality, his eloquent speeches, however, have an impetuous character 

and, finally, stirred up the prelates‘ wrath. The intolerance of his speeches, incitement to rebellion 

and social justice, would bring Savonarola into obvious antagonism with religious decision-makers 

who would eventually execute him for heresy. In fact, what scared the representatives of the Church 

was the ability of this simple man to raise the masses coming by thousands to the processions he 

organized. Savonarola was even a commonplace person in appearance, but his direct conduct, 

which did not give way to interpretations, gave rise to a special charisma and his excited tone 

attracted like a magnet: ―His manners were simple, if uncultured; his language was rough and 

unadorned. But on occasion his homery words were animated by a potent fervor that convinced and 

subdued all his hearers.‖
5
  

In the Prophecy (Octave of the Epiphany) on January 13
th

 1494, Savonarola denounced 

several causes of the upcoming renewal that the Church must adopt. The first reason is propter 

pollutionem praelatorum in other words, the vices of the prelates. Other reasons for the need to 

reform the society are: propter exclusionem iustorum (in other words, honest men are excluded 

from the decision-making fora precisely because of their correctness), propter multitudinem 

peccatorum (the multitude of sinners), propter exclusionem virtutum primarum, scilicet charitatis et 

fidei (forgetting true moral values such as mercy and faith). A talented speaker, Savonarola uses 

parables to translate to the less educated the central idea of his speech. Although he was a monk, 

this learnt man does not miss an opportunity to reiterate the central idea: the Church has distanced 

itself from its primordial task - to address i and give an example to the human being: ―although at 

its beginning it produced much fruit and no leaves, has today come to the point that it produces no 

fruit at all, but only leaves, that is, ceremonies, pomp, and superfluities, with which they 

overshadow the other plants of the earth; that is, with their bad example,  the prelates of the Church 

make other men fall into many sins.‖
6
 

Considering that tribulations are the only ones that truly bring peace of mind, Savonarola 

advocated for an invasion of Florence in the context in which Italy's Renaissance did not have a 

unitary state, and this state of division was not just political (for there were so many rulers) but 

economic as well (because in the conditions of lack of political homogeneity there were no well-

structured social classes) was the fertile ground for a lack of even religious cohesion. Crushed by 

the struggle for power, by the almost constant inter-states invasions aimed at consolidating power, 

Italy was an uncertain realm also coveted by its neighbors: the Habsburg Empire, France and Spain. 

This is the context in which Savonarola's activity must be analyzed. 

Ultimately, his struggle was the attempt to find a common denominator, to create solidarity, 

beyond political or ideological fractions. His inheritance is that of a true humanist who fights for 

general human ideals, for the freedom of expression of the many and poor overwhelmed by the 

                                                             
4 Treatise on the Rule and Government of the City of Florence in Selected Writings of Girolamo Savonarola. Religion 

and Politics, 1490-1498, Translated and edited by Anne Borelli and Maria Pastore Passaro, Yale University Press, 

2006, p. 198 
5 Pasquale Villari, Life and times of Girolamo Savonarola, Translated by Linda Villari, T. Fisher Unwin Ltd., London, 

1888, p. 20 
6 Selected Writings of Girolamo Savonarola. Religion and Politics, 1490-1498, Translated and edited by Anne Borelli 

and Maria Pastore Passaro, Yale University Press, 2006, p. 67 
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abuses of the few and the rich. A possible single leadership can ensure the cohesion that the monk 

felt his country needed. As Savonarola stated in a sermon on 12
th

  December 1494: ―Regulation and 

governance by a single leader, when that leader is good, is better than any other government, or the 

very best, and more easily achieves unity. The reason is this: because it is more difficult to unify the 

many than the few, and, wherever power is more united, it has more strength, and because power is 

more easily concentrated and unified in one than in many, therefore, the government of one is better 

than that of many, when he who rules the others is good.‖
7
 

Savonarola condemned the conceit of many people who were supposed to teach ordinary 

people to be better human being. The polymath urged towards the renunciation of vain vanity and 

starting the path towards simplicity. And this regeneration, this removal of negative elements in 

society must be done from the top downwards in order to give a positive example: ―act and ordain 

that the clergy must be good, because priests have to be a mirror to the people wherein everyone 

beholds and learns righteous living.‖
8
 For him who had studied not only religious precepts, but also 

art, astrology, philosophy and even natural sciences, especially medicine, the only way to purify 

society is through knowledge. 

Another idea that the learned man transmits is that of the common good. For the individual 

to have a beautiful life, one should first place first the good of the one next to him. Change begins 

with us and extends to the whole body represented by society: ―O citizens, if you band together and 

with a good will attend to the common welfare, each shall have more temporal and spiritual goods 

than if he alone attended to his own particular case.‖
9
 

It is interesting how this monk who came in contact with human physical pain, during 

medical studies, reached to make an analogy of society with the human body. Threatened with the 

disease that invades the body, the man can sacrifice a limb in the interest of preserving life. So can 

human society also give up those parts that consume it in order to preserve its identity as a whole. In 

an urge addressed to his city of soul - Florence - Savonarola makes the analogy between the body 

and the city. As in a surgical operation, an amputation, in which the gangrened limb must be 

removed, the society must eliminate what is bad in order to rebuild: ―the hand, which is a particular 

member of man‘s body, if it sees harm come to the head, extends itself in front and lets itself be cut 

off in order to conserve the whole [l‘universale] of the body and its other members. O Florence, 

learn to conserve the whole and attend to the common good more readily than to the particular.‖
10

 

This analogy of corruption with a disease is also due to the fact that this image had a strong 

emotional impact: Florence had suffered losses of human lives after two epidemics: one of smallpox 

and one of plague. 

Human society cannot exist without its individuals; the same way, knowledge needs all its 

cultural or scientific aspects. And all the social structure must be guarded by written ordinances: ―it 

is necessary that people live together in order that each may help the other, some employed at one 

skill, others at another, and making together one complete corpus of all the sciences and arts. (…) 

the invention of law is necessary to check the aggressiveness of evil people so that those who wish 

to live uprightly are safe, for there is no animal more evil than a man without law.‖
11

 Savonarola 

became the open enemy of the papacy when he began to preach against the theocracy and 

concentration of the whole power in the hands of a single man, advocating for civil government. 

Continuing the ideas promoted a century before him by Toma d'Aquino, Savonarola predicted 

preached for a balance of philosophy, science, and religion to create a viable social whole: ―In all 

                                                             
7 Idem, p. 152 
8 Idem, p. 157 
9 Idem , p.158 
10Idem , p.159 
11 Treatise on the Rule and Government of the City of Florence in Selected Writings of Girolamo Savonarola. Religion 

and Politics, 1490-1498, Translated and edited by Anne Borelli and Maria Pastore Passaro, Yale University Press, 

2006, p. 178 
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the arts and sciences the first thing that matters is belief, as the philosopher states: Oportet eum qui 

addiscit credere, and anyone who does not believe never learns.‖
12

 

In the autumn of 1495, in a letter addressed to the preacher, Pope Alexander VI asks him to 

give up all his steps: ―we command you, by virtue of holy obedience, to abstain entirely from any 

preaching, whether public or private, so that in ceasing from public sermons, you might not be 

charged with resorting to conventicles.‖
13 The letter represents a more or less veiled threat. Accused 

of being heretical, schismatic, and violating the commandments of the Pope, Savonarola was 

betrayed by the population who renegaded him for refusing to obey papacy. He was tortured, 

hanged and burnt on pyre, and his remains were thrown into the Arno River. The monk paid with 

his life the courage of opposing the morals of his times and of fighting for truly humanistic values, 

but he is the representative of progressive ideas in a society haunted by venality. 
 

BIBLIOGRAPHY 

 

Borelli, Anne; Passaro, Maria Pastore, Selected Writings of Girolamo Savonarola. Religion 

and Politics, 1490-1498, Yale University Press, 2006 

Heraud, John Abraham The Life and Times of Girolamo Savonarola: Illustrating the 

Progress of the Reformation in Italy, during the fifteenth century, London, Whittaker and Co., Ave 

Maria Lane, 1843 

Savonarola, Girolamo A Guide to Righteous Living and Other Works, Translated and 

Introduced by Konrad Eisenbichler, Victoria University Toronto, Centre for Reformation and 

Renaissance Studies, 2003 

Villari, Pasquale Life and times of Girolamo Savonarola, Translated by Linda Villari, T. 

Fisher Unwin Ltd., London, 1888 

                                                             
12 Girolamo Savonarola, Open Letter to a Friend, Florence, end of 1495, in Selected Writings of Girolamo Savonarola. 

Religion and Politics, 1490-1498, Translated and edited by Anne Borelli and Maria Pastore Passaro, Yale University 
Press, 2006, p. 285 
13 Letter from Pope Alexander VI to Savonarola, Rome, 16 October 1495, in Selected Writings of Girolamo Savonarola. 

Religion and Politics, 1490-1498, Translated and edited by Anne Borelli and Maria Pastore Passaro, Yale University 

Press, 2006, p. 278 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

492 

 

BLACK AFRICA: THE LITERATURE OF RENÉ MARAN 
 

Ana-Elena Costandache 

Lecturer, PhD, “Dunărea de Jos” University of Galaţi 
 

 
Abstract: The French language, introduced in Africa with colonization, is now one of the major languages of 

communication. Playing a vital role in the schooling of children and, therefore, in the transition to the 

African writing, accustomed to oral transmission, French has certainly become the language of the 
generation of modern Negro-African intellectuals. African languages continue to give life to the traditional 

expression of cultures and they integrate it into modernity through the novel, poetry, song, theater. As a 

consequence, we propose a fine analysis of Ŗnegritudeŗ, apart from René Maranřs literature. In addition, a 
teaching sheet attached to our article could be used as teaching material in FFL (French as Foreign 

Language) classes. 
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 René Maran, né à Fort-de France en 1887, mort à Paris, en 1960, d‘origine antillaise, lycéen 

puis étudiant à Bordeaux, devenu administrateur des colonies et envoyé en poste en Oubangui (La 

République centrafricaine), a obtenu le Prix Goncourt en 1921 grâce à son roman Batouala. Sous-

titré « Véritable roman nègre », le roman est, en fait, l‘un des premiers textes de succès de la 

« négritude » (mouvement littéraire et artistique du XX
ème

 siècle). 

Le livre commence par la dédicace de l‘auteur à son ami, traducteur et écrivain à son tour, 

fait qui dévoile une liaison sincère et solide entre les deux lettrés: « Je dédie ce livre à mon très cher 

ami, Manoël Gahisto ».  

Dès sa parution, le roman a soulevé (surtout à cause de sa préface) un scandale dans la 

presse coloniale et a obligé le romancier à démissionner de ses fonctions. À présent, il est considéré 

comme le premier auteur important de la littérature négro-africaine de langue française.  

 Batouala est la chronique de la vie quotidienne dans un village de la colonie de l‘actuelle 

région Oubangui-Chari (La République centrafricaine). Le sujet est simple à une première vue, mais 

suscite l‘intérêt du lecteur dès ses premières lignes, parce que l‘auteur cède vite la parole à ses 

personnages « indigènes », qui expriment tout simplement le peu de bien qu‘ils pensent des Blancs.  

Dès le début du roman, l‘auteur affirme que son écriture est objective, que son livre « n‘est 

pas de polémique. Il vient, par hasard, à son heure. La question nègre est actuelle. »
1
 Les problèmes 

qui se posent sont divers, mais chacun a son importance et suscite une fine analyse : 

a/ le complexe identitaire, les coutumes, la possession inaliénable   

b/ l‘idée de soi vs l‘autre / identité vs altérité  

c/ le racisme – un sujet tabou   

 

a/ Le complexe identitaire signifie, pour les gens des colonies françaises, ne pas avoir une 

identité bien définie, le sang pur, être né dans un pays colonisé, moins développé, mais s‘appuyer 

sur des traditions, des coutumes, être à l‘état « sauvage ». Vêtu d‘un cache-sexe, le protagoniste, 

Batouala, est le chef de la tribu de mokundji, près du fleuve Niubangui. Il mène sa vie tranquille, 

auprès de ses huit femmes et de ses plusieurs enfants. Yassiguindja est la préférée, elle lui prépare 

                                                             
1 René Maran, Bantouala, Ed. Albin Michel, Paris, 1921, p. 12. Toutes les citations sont extraites de l‘édition  déjà 

mentionnée ; la version en ligne est disponible à la page https://archive.org/details/batoualavritab00marauoft/page/n9, 

consultée le 12 janvier 2019.  

https://archive.org/details/batoualavritab00marauoft/page/n9
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le manioc
2
. « Mais, indifférent à la faveur solaire, assis, à quelques pas de sa case, auprès du brasier 

qu‘il venait d‘allumer, Batouala, le mokoundji, l‘esprit libre de toute pensée, lentement, sagement, 

fumait sa bonne vieille pipe, son bon vieux garabo. »
3
 Dans ce monde où tous sont égaux, il n‘y a 

aucune honte entre les gens : « La honte du corps est vaine. La pudeur n‘est qu‘une de ces 

hypocrisies exportées par les blancs. On ne cache que le mal fait ou l‘insuffisant. Des hommes et 

des femmes, ne dissimulent leurs avantages que ceux qui les savent dérisoires ou indignes. » 

Très unis, les gens luttent de toutes leurs forces contre les colons : « Alors, découragés, 

fatigués, ne voulant pas voir notre tribu anéantie, – nous avions perdu tant de mâles en volant, par 

les armes, les terres de ceux que nous expulsions, – nous restâmes où nous étions et fîmes aux 

blancs bonne figure... » 

Dans un monde presque sauvage, les coutumes font partie de la vie quotidienne et sont liées 

à l‘écoulement du temps, aux saisons, aux phénomènes météo, aux travaux de la terre. Il y a, 

évidemment, quelques rites qui tiennent à la culture « autre » et qui pourraient provoquer tout le 

dégoût de ceux qui n‘y sont pas habitués: manger les chiens, leur couper les oreilles, petites tortures 

qui tiennent à la philosophie traditionnelle des indigènes et aux contes populaires : « Les anciennes 

coutumes sont les meilleures. On ne saurait trop les observer. Elles se fondent sur l‘expérience. 

Ainsi pensait Batouala. Il était le gardien des mœurs désuètes, demeurait fidèle à ce que ses ancêtres 

lui avaient légué. Il n‘approfondissait rien au delà. Contre l‘usage, tout raisonnement est inutile [...] 

Djouma, le petit chien roux et triste, somnolait. De son corps amaigri de privations, on ne voyait 

guère que les oreilles, droites, pointues, mobiles. De temps à autre, agacé d‘une puce ou piqué 

d‘une tique, il les secouait. […] Dans la vie de n‘importe quel homme, un chien ne compte pas plus 

que les hennissements d‘un « m‘barta ». Un chien ! Ça s‘assomme, ça se mange ou ça se châtre ! 

On  vous lui coupe les oreilles. Qu‘est-ce que cela peut bien faire ? n‘est-il pas moins que rien ? On 

se sert de lui, un peu, à la saison des feux de brousse ! C‘est qu‘il excelle à poursuivre le gibier 

débusqué. À part cela, comme il est inutile, on ne s‘en occupe pas. »  

La possession (aliénable ou inaliénable) vise l‘idée que la femme ou, plutót, ses femmes, ne 

doivent se dédier qu‘à lui, le seul homme qui mérite d‘avoir plusieurs épouses: « Une femme ne 

doit jamais se refuser au désir d‘un homme. La réciproque est vraie, la seule loi est d‘instinct. 

Tromper son homme, ou plutót ne pas être qu‘à lui, n‘a pas grande importance. Le possesseur 

habituel, si on use de son bien, il suffit qu‘on le dédommage en poules, en cabris ou en pagnes, du 

préjudice causé. Et tout est pour le mieux. Malheureusement, il fallait prévoir qu‘il n‘en serait pas 

de même avec Batouala. Jaloux, vindicatif et violent, on pouvait être sûr que, malgré la coutume, il 

n‘hésiterait pas à supprimer ceux qui passeraient sur ses terres. Il voulait être le seul à les 

ensemencer, les ayant acquises au prix des plus lourds sacrifices. Yassiguindja, la préférée de 

Batouala, était fixée sur ce point. Aussi ne voulait-elle se donner qu‘à coup sûr, le jour où il n‘y 

aurait pas de risque... »  

b/ Lřidée de soi vs lřautre / identité vs altérité : il est bien évident que le problème identitaire 

restera, dans les colonies françaises, un obstacle impossible à franchir à travers le temps. Ce qui est 

de « moi » ne correspond pas avec ce qui est de « l‘autre ». Les complexes identitaires se 

superposent aux idées de supériorité et d‘infériorité de race : comment se construire une image de 

soi, de son identité, de son appartenance s‘il y a l‘idée presque obsessive de supériorité des blancs et 

d‘infériorité des noirs. Dans le contexte du roman, le grand souci d‘une personne noire est de se 

sentir soumise, d‘être sous la domination des blancs (que les nègres haïssent de tout leur cœur). La 

vie tranquille des indigènes, y compris de Batouala, est troublée par les coloniaux qui veulent, peu à 

peu, les dominer. Leurs relations sont de plus en plus difficiles, tout comme de maîtres aux 

esclaves, de bourreaux aux prisonniers. Les blancs veulent supprimer l‘identité des nègres et leur 

                                                             
2Il s‘agit de yucca  habituel, dénommé yuca ou tapioca, qui est une espèce de plantes dicotylédones de la 

famille des Euphorbiaceae, originaire d‘Amérique centrale et d‘Amérique du Sud, plus particulièrement du sud-ouest 

du bassin amazonien.  
3 René Maran, œuvre citée, p. 32. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dicotyl%C3%A9done
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
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imposer une autre manière de vie, abolir leurs coutumes et leurs traditions et imposer les leurs: 

« Les blancs participent aux jeux de hasard » et « nos danses et nos chants troublent leur sommeil » 

affirme Batouala dans les pages du roman.  

c/ le racisme Ŕ un sujet tabou : la discrimination de race reste un problème aigu et délicat, 

car il s‘impose de découvrir s‘il a une base assise bien justifiée où il n‘y a qu‘une  antipathie 

arbitraire immotivée. Il est intéressant d‘observer et d‘étudier la psychologie des noirs et leur 

conduite envers les Blanc (avec majuscule, selon Batouala), et surtout leurs sentiments d‘aversion, 

de dégout envers les colons qu‘ils accusent de toutes sortes d‘atrocités : « En certaines régions, de 

malheureux nègres ont été obligés de vendre leurs femmes à un prix variant de vingt-cinq à 

soixante-quinze francs pièce. Je vous dirai... Car, la large vie coloniale, si l‘on pouvait savoir de 

quelle quotidienne bassesse elle est faite, on en parlerait moins, on n‘en parlerait plus. Elle avilit 

peu à peu. Rares sont, même parmi les fonctionnaires, les coloniaux qui cultivent leur esprit. Ils 

n‘ont pas la force de résister à l‘ambiance. On s‘habitue à l‘alcool. […] Ces excès et d‘autres, 

ignobles, conduisent ceux qui y excellent à la veulerie la plus abjecte. Cette abjection ne peut 

qu‘inquiéter de la part de ceux qui ont charge de représenter la France. Ce sont eux qui assument la 

responsabilité des maux dont souffrent, à l‘heure actuelle, certaines parties du pays des noirs. C‘est 

que, pour avancer en grade, il fallait qu‘ils n‘eussent pas dřhistoires. (être propres – au sens propre 

et figuré). Hantés de cette idée, ils ont abdiqué toute fierté, ils ont hésité, temporisé, menti et délayé 

leurs mensonges. Ils n‘ont pas voulu voir. Ils n‘ont rien voulu entendre. Ils n‘ont pas eu le courage 

de parler. Et, à leur anémie intellectuelle lřasthénie morale sřajoutant, sans un remords, ils ont 

trompé leur pays. Ils avaient une conduite cruelle. » C‘est là une bonne justification que les noirs 

haïssent les blancs, ils les détestent de tout leur cœur, ils les maudissent à cause des  abus, des 

malversations et des atrocités qu‘ils commettent.  

L‘aversion envers les blancs se manifeste directement, par un vocabulaire péjoratif.  Les 

nègres accusent, à haute voix, les blancs. Batouala les considère comme « des troupiers européens » 

et non pas des coloniaux de profession. Quant à la résistance administrative des blancs, ceux-ci sont 

partagés en deux catégories (des forts et des faibles) : « blancs zalémans » et « blancs frandjés ». 

Les frandjés sont battus par les zalémans : « Pourquoi veulent-ils se faire tuer ? Chacun tient à la 

peau ! »  

Les blancs s‘amusent des noirs comme « un niaou (chat) d‘une souris » : « Le niaou finit 

toujours par dévorer la souris dont il jouait. Puisque tót ou tard nous devons être tués et mangés, à 

quoi bon souhaiter d‘autres niaous que ceux que nous avons ? »  

Les noirs haïssent les blancs d‘une manière féroce. Les paroles de Batouala sont 

extrêmement dures : « Les blancs, ah, les blancs ! Ils pestent contre la piqûre des moustiques. Celle 

des fourrous les irrite. Le bourdonnement des mouches les rend nerveux. Ils ont peur des scorpions, 

de ces noirs et venimeux « prakongos », qui vivent parmi les toitures ruineuses, la pierraille ou les 

décombres. Ils redoutent les mouches-maçonnes. Tout les inquiète. Un homme digne de ce nom 

doit-il se soucier de ce qui s‘agite et vit autour de lui ? Ah, les blancs, les blancs ! Leurs pieds ? Une 

infection. Pourquoi aussi les emboîter en des peaux noires, jaunes ou blanches ? Et s‘il n‘y avait que 

leurs pieds qui puaient !  

Hélas ! de leur corps entier émane une odeur de cadavre. L‘on peut admettre, à la rigueur, 

que l‘on ait les pieds ensachés de cuir cousu ! Mais se garantir les yeux de verres blancs, jaunes, 

bleus, noirs ! Mais se couvrir la tête de petits paniers, N‘Gakoura, voilà qui dépasse l‘entendement ! 

Un brusque mépris haussa ses épaules et, pour l‘exprimer, il cracha. Ah, les blancs ! Leur 

malignité, leur connaissance de tout, c‘est tout cela qui les rendait effrayants ! Les uns, de France, 

rapportaient des machines qui, tourné en morceau de bois, parlaient comme de vrais blancs, sans 

que l‘on sût pourquoi, ni comment. D‘autres, – oui ! il avait vu cela, – d‘autres avalaient des 

couteaux. […]  

Les blancs n‘ont pas l‘air de comprendre l‘utilité qu‘il y a de savoir où l‘on pose le pied. Les 

cailloux blessent ; la boue favorise les chutes. Avec un peu d‘attention, l‘on peut éviter chutes et 
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blessures, ou les atténuer, il n‘y a pas perte de temps, pour qui poursuit le moindre effort. Et 

comme, au surplus, l‘expérience nous apprend que le temps n‘a pas de valeur, on n‘a qu‘à s‘en 

remettre à sa sagesse. » 

Le langage péjoratif se fait entendre dans les pages du roman, par la voix de Batouala, d‘un 

patois violent extrême. Il exprime toute l‘aversion des nègres contre les blancs :  

« Mais, levé, Batouala criait et gesticulait.  

Je ne me lasserai jamais de dire la méchanceté des blancs. Je leur reproche surtout leur 

duplicité. Que ne nous ont-ils pas promis ! Vous reconnaîtrez plus tard, disent-ils, que c‘est en vue 

de votre bonheur que nous vous forçons à travailler. 

L‘argent que nous vous obligeons à gagner, nous ne vous en prenons qu‘une infime partie. 

Nous nous en servirons pour vous construire des villages, des routes, des ponts, des machines qui, 

au moyen du feu, marchent sur des barres de fer.  

Les routes, les ponts, ces machines extraordinaires, où ça ? Mata ! Nini ! Rien, rien ! Bien 

plus, ils nous volent jusqu‘à nos derniers sous, au lieu de ne prendre qu‘une partie de nos gains ! Et 

vous ne trouvez pas notre sort lamentable ?...  

Il y a une trentaine de lunes, notre caoutchouc, on l‘achetait encore à raison de trois francs le 

kilo.  

Sans ombre d‘explication, du jour au lendemain, la même quantité de « banga » ne nous a 

plus été payée que quinze sous, – un méya et cinq bi‘mbas ! Et le gouverneur a juste choisi ce 

moment pour élever notre impót de cinq à sept et dix francs ! 

Or, personne n‘ignore que, du premier jour de la saison sèche au dernier de la saison des 

pluies, notre travail n‘alimente que l‘impót, lorsqu‘il ne remplit pas, en même temps, les poches de 

nos commandants.  

Nous ne sommes que des chairs à impót. Nous ne sommes que des bêtes de portage. Des 

bêtes ? Même pas. Un chien ? Ils le nourrissent, et soignent leur cheval. Nous ? Nous sommes 

moins que ces animaux, nous sommes plus bas que les plus bas. Ils nous tuent lentement.  

Une foule suant l‘ivresse se pressait derrière la troupe constituée par Batouala, les anciens, 

les chefs et leurs capitas. Il y eut des injures, des insultes. Batouala avait mille fois raison. Jadis, 

avant la venue des Blancs, on vivait heureux. Travailler peu, et pour soi, manger, boire et dormir, de 

loin en loin avoir des palabres sanglantes où l‘on arrachait le foie des morts pour manger leur 

courage, et se l‘incorporer, – tels étaient les jours heureux que l‘on vivait, jadis, avant la venue des 

Blancs. […] Quant aux femmes blanches, inutile d‘en parler. Longtemps, on avait cru qu‘elles 

étaient matière précieuse. On les craignait et on les respectait à l‘égal des fétiches.  

Il avait fallu en rabattre. Aussi faciles que les femmes noires, et plus vénales, elles avaient 

des vices que ces dernières ignoraient... Mais à quoi bon insister là-dessus ? Et elles voulaient qu‘on 

les respectât ! »
4
 

Pour conclure : la lecture du roman s‘avère être une découverte de la culture, en même 

temps que de la psychologie des tribus noires colonisées par les Français, une manière de connaître 

les troubles et les agitations ressenties par les peuples assujettis. Il ne s‘agit pas d‘un roman 

« vénéneux », mais d‘un récit qui comprend les idées et les opinions d‘une génération, celle 

colonisée, qui refuse les blancs en tant que peuple de coloniaux. De là, le complexe identitaire qui 

provoque des troubles dans les mentalités des gens. En outre, le problème de la discrimination reste 

actuel, car il y a partout dans tout le monde des peuples qui sont tenus à distance, isolés, et qui ne 

peuvent pas du tout lier des amitiés et dépasser leurs frontières. La couleur de la peau est un 

problème délicat, sans aucun fondement réel. Même si l‘on proclame toujours l‘idée de 

multiculturel, d‘interculturel, de multilinguisme, le sujet reste encore tabou parce qu‘il y a encore de 

petits  ressentiments, mais on sait garder les limites en même temps que les apparences. 

 

 Fiche pédagogique 

                                                             
4 Ibidem, pp. 76-78. 
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Lisez l‘extrait suivant du roman Batouala de René Maran : 

« Bien que lourd de sommeil encore, le chef Batouala, Batouala, le mokoundji de tant de 

villages, percevait parfaitement ces rumeurs.  

Il bâillait, avait des frissons et s‘étirait, ne sachant pas s‘il devait se rendormir ou se lever.  

Se lever, N‘gakoura ! pourquoi se lever ? Il ne voulait même pas le savoir, dédaigneux qu‘il 

était des résolutions simples à l‘excès ou à l‘excès compliquées.  

Or, rien que pour découcher, ne fallait-il pas faire un énorme effort ? La décision à prendre 

semblait être très simple en soi. En fait, elle était difficile, réveil et travail n‘étant qu‘un, du moins 

pour les blancs.  

Ce n‘est pas que le travail l‘effrayât outre mesure. Robuste, membru, excellent marcheur, – 

au lancement de la sagaie ou du couteau de jet, à la course ou à la lutte, il n‘avait pas de rival. 

D‘un bout à l‘autre de l‘immense pays banda, on renommait sa fonce légendaire. Ses 

exploits amoureux ou guerriers, son habileté de vaillant chasseur se perpétuaient en une atmosphère 

de prodige. Et quand « Ipeu », la Lune, au ciel gravitait, – dans leurs lointains villages : m‘bis, 

dacpas, dakouas et langbassis chantaient les prouesses du grand mokoundji Batouala, cependant que 

les sons discordants des balafons et des koundés s‘unissaient au tam-tam des li‘nghas.  

Le travail ne pouvait donc l‘effrayer.  

Seulement, dans la langue des blancs, ce mot revêtait un sens étonnant. Il signifiait fatigue 

sans résultat immédiat ou tangible, soucis, chagrins, douleur, usure de santé, poursuite de buts 

imaginaires.  

Ah ! les Blancs. Ils feraient bien mieux de rentrer chez eux, tous. Ils feraient mieux de 

limiter leurs désirs à des soins domestiques ou à la culture de leurs terres, au lieu de les diriger à la 

conquête d‘un argent stupide.  

La vie est courte. Le travail est pour ceux qui ne la comprendront jamais. La fainéantise ne 

dégrade pas l‘homme. A qui voit juste, elle diffère de la paresse.  

Quant à lui, Batouala, jusqu‘à preuve du contraire, il voulait croire que ne rien faire, c‘était, 

simplement, profiter de tout ce qui nous entoure. Car vivre au jour le jour, sans se rappeler hier, 

sans se préoccuper du lendemain, ne pas prévoir, – voilà qui est parfait. 

Au fond, pourquoi se lever ? On est mieux assis que debout, mieux couché qu‘assis. »
5
 

 

Compréhension et langue 

1. Pourquoi le chef de la tribu est-il « dédaigneux des résolutions à l‘excès » ? 

2. Comment les Blancs sont-ils vus par Batouala ? 

3. Quelles sont les qualités du protagoniste ? 

4. En quoi sont-elles différentes de celles des Blanc ? 
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Abstract: Wasted Morning by Gabriela Adameşteanu is today a canonical novel of the post-war Romanian 

literature. It enjoys a wide (positive) critical reception and counts over ten translations in foreign languages. 

This article analyzes the identity discourse in the family micro-novel, embedded in the narrative ensemble of 
Wasted Morning. The author of this discourse with critical accents is the university professor Stefan 

Mironescu, a counterpointed character of Vica Delcă, a serious, anti-Caragialean spirit, that denounces the 

continuously self-dissolving derision of the Romanian people, and sees in the donquijotal idealism a solution 
for national progress. 

 

Keywords: post-war canonic novel, family novel, identity discourse, anti-Caragialean spirit, donquijotal 

idealism 
 

 

Dimineață pierdută de Gabriela Adameșteanu este, azi, un roman canonic al literaturii române 

postbelice. Se bucură de o largă receptare critică (pozitivă) și numără peste zece traduceri în limbi 

străine. 

Măiestria Dimineții pierdute a fost remarcată încă de la apariție. În cronica sa de întâmpinare, 

din revista România literară, Nicolae Manolescu afirmă că „Gabriela Adameșteanu stăpânește la fel 

de bine ambele registre: și pe cel individual, aparent minor, psihologic, monden și burghez, și pe 

acela colectiv, politic, în care războiul și refugiul sunt privite ca mari catastrofe naționale. 

Împletirea lor e absolut remarcabilă, firească. Romanul e caleidoscopic, permițând nu doar 

alternarea planurilor mari cu prim-planurile, dar și pe a seriosului cu derizoriul, pe a pateticului cu 

ironia. Lumea se descompune și se recompune din aceste cioburi, rotite când mai repede, când mai 

lent, după necesități― (Manolescu Apud Adameșteanu, 2018: coperta a IV-a). Ca și Nicolae 

Manolescu, tot într-o cronică din România literară, Valeriu Cristea semnalează polifonia 

(teoretizată de Bahtin) și relativizarea perspectivelor, apoi descrie dubla performanță a romanului, 

care „transmite nu numai un puternic sentiment al istoriei, ci și un puternic, extraordinar sentiment 

al vieții și, mai ales, al trecerii ei. Personajele se află când într-un plan temporal, când în altul. Îi 

vedem tineri și bătrâni, copii, adolescenți, adulți: morții învie și încep să trăiască în fața ochilor 

noștri o intensă viață, iar despre cei vii aflăm că de fapt au murit― (Cristea Apud Adameșteanu, 

2018: 478). Critici literari din următoarele generații sunt la fel de entuziaști în analiza Dimineții 

pierdute. Sanda Cordoș, în volumul În lumea nouă, din 2003, consideră că „Marea forță a Dimineții 

pierdute stă în joncțiunea pe care reușește să o realizeze între două orientări majore ale prozei 

citadine: orientarea de factură caragialiană, valorificând limbajul, ceea ce înseamnă, într-un sens 

mai larg, o tipologie a mahalalei, cu orientarea citadinismului reflexiv și tranzitiv practicat de 

Hortensia Papadat-Bengescu și Camil Petrescu― (Cordoș Apud Adameșteanu, 2018: 481). Paul 

Cernat, în Dicționar general al literaturii române, din 2004, scrie că „Dimineață pierdută pune în 

mișcare un dispozitiv narativ sofisticat, combinație de proustianism și joyceanism, absorbind marea 

istorie în micile istorii ale bătrânelor bucureștene și alternând stilul scriptic, înalt al profesorului 

Mironescu, cel de elită mondenă și franțuzită din lumea Sophiei și cel ipocrit-burghez al fiicei sale 

cu oralitatea debordantă, frustă a fostei negustorese Vica Delcă― (Cernat Apud Adameșteanu, 2018: 

483).   

Romanul de familie din părțile a doua și a treia ale Dimineții pierdute ne plasează în lumea de 

odinioară a elitei intelectuale și a marii burghezii. Paul Cernat îl definește ca „o replică, implicit 
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polemică, la Cronica de familie a lui Petru Dumitriu― (Cernat Apud Adameșteanu, 2018: 482). 

Această narațiune conține, la rândul ei, trei părți distincte: dialogul de la ora ceaiului, în salonul 

profesorului Ștefan Mironescu, din 1914, când se află vestea morții regelui Carol I, povestea unei 

după-amiezi în grădină, cu intrigă amoroasă, din august 1916, văzută din perspectiva a patru 

personaje (profesorul Mironescu, tânăra lui soție, Sophie, adolescenta Margot, sora Sophiei, junele 

Titi Ialomițeanu) și Jurnalul Profesorului Mironescu. 

Ștefan Mironescu este profesor universitar de lingvistică, un savant cu studii de romanistică în 

Germania. Provine dintr-o familie înstărită, are casă lângă Șosea și ține salon deschis, în care, pe 

lângă obișnuitele mondenități, se discută acum problemele arzătoare ale politicii. Bolnav de 

plămâni, slăbit, neurastenic, profesorul trăiește drama geloziei, suspectând o idilă între capricioasa 

Sophie și Titi Ialomițeanu. Funcționar într-un minister, fost student și pretinzându-se discipol al 

profesorului, dar stângaci, lipsit de elocință, Titi Ialomițeanu este, de fapt, un ins abil, oportunist, cu 

aspirații de parvenire. Margot îi va refuza cererea în căsătorie, dar îl va accepta după instalarea 

comunismului, ascunzându-l în casa de la Otopeni, în care se mutase după fuga lui Sandu Geblescu, 

soțul său, în străinătate. Vor face amândoi pușcărie, însă Ialomițeanu se pare că se va descurca, 

după eliberare, și în noul regim, prin mijloace reprobabile. În momentele din preajma izbucnirii 

Primului Război Mondial, prezența acestui soi autohton de Julien Sorel tensionează relațiile din 

familia Mironescu. 

În timp ce mai toată critica literară s-a lăsat impresionată de farmecul vitalității de mahala al 

Vicăi Delcă, Daniel Cristea-Enache îl consideră pe Ștefan Mironescu „cel mai greu realizabil 

personaj al romanului―, dar și „cel mai realizat―: „«Greoiul» Mironescu, profesorul serios, idealist și 

teoretizant, caută la nesfârșit armonizarea binelui occidental cu cel românesc, a binelui Patriei cu cel 

familial și a binelui Familiei cu cel personal― (Cristea-Enache Apud Adameșteanu, 2018: 482). 

Deși bănuita infidelitate a energicei Sophie îl macină pe bărbatul mult mai vârstnic, 

altitudinea gândirii profesorului Mironescu depășește nivelul crizei intime, țintind spre drama 

colectivă, a unui popor aflat în prag de război. De altfel, idealistul profesor își șubrezise plămânii în 

precedentul război, cel balcanic, patriotismul său nefiind doar demagogie de salon. Grav, adeseori 

patetic, îl irită permanent „sănătoasa poftă națională de râs care ne întovărășește dezastrele― 

(Adameșteanu, 2018: 268). Neangajat politic, dar simpatizant al lui Ion I.C. Brătianu, intelectualul 

Mironescu înțelege responsabilitatea care apasă pe umerii celui care are în mână soarta țării sale. În 

vreme ce Titi Ialomițeanu susține tabăra filogermană, profesorul are în vedere toate implicațiile 

renunțării la neutralitate și ale posibilelor alianțe beligerante.  

Discuțiile despre iminența intrării în război îi prilejuiesc însă numeroase reflecții despre 

poporul român și despre caracteristicile acestuia, după cum vom vedea, mai ales negative. 

Profesorul vorbește despre vulnerabilitatea la manipulare a românilor, care pot deveni ușor victime 

ale unui lider autoritar, cu verb demagogico-populist. Cauza ar fi absența unei veritabile tradiții 

democratice și a unei necesare solidarități în situațiile decisive: „știm cu toții că opinia publică 

românească ar fi, din păcate, destul de maleabilă în mâna unui politician autoritar… Că el ar putea 

s-o antreneze relative ușor într-o direcție contrară dorințelor ei… Iar cauza o știm, de asemenea 

foarte bine: mulțimea noastră a fost, într-o măsură de-a dreptul îngrijorătoare, lipsită de exercițiul 

real al democrației, și o tradiție nu se creează într-o generație, două: de aceea ea nu știe să-și susțină 

revendicările, este gata să demobilizeze dintr-un nimic, se mulțumește, ca omul pățit, cu puțin… 

Dar mai ales nu este solidară, păcat pe care îl descoperi în toate straturile― (Adameșteanu, 2018: 

141).  

Uneori, considerațiile profesorului par pure ecouri ale discursului identitar auto-stigmatizant 

din Schimbarea la față a României de Emil Cioran: „oamenii arată dintru început obosiți, dintru 

început resemnați, de parcă au mai trait încă atâtea alte vieți grele și dezamăgitoare, așa că au 

renunțat de mult să se mai împotrivească răului atotputernic. Iar dezordinea, provizoratul, 

primitivismul se înmulțesc spontan… Ca microbii în praf… Există parcă în aer un ferment al 

dezordinii― (Adameșteanu, 2018: 270). Sincronizarea cu Occidentul civilizat, visul românilor încă 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

499 

 

de la 1848, întârzie din cauza transmiterii, din generație în generație, a acestor microbi, generatori 

de boală socială și de paralizie națională: „Un microb atotputernic al corupției, al haosului, al 

lucrului făcut de mântuială. Relele de care se plângea și tatăl meu și de care nici noi nu încetăm a ne 

plânge. Iar toate la un loc plămădesc această formidabilă inerție în care energiile se încleiază, se 

pervertesc, se îneacă― (Adameșteanu, 2018: 272). Dar, observă Mironescu, extrem de subtil, dacă 

toți ne plângem de aceste rele și „am fi chiar atât de mulți nemulțumiți și chiar atât de mulți onești, 

cum s-ar mai înmulți răul?― De fapt, românului îi place să clevetească și să-l culpabilizeze pe 

celălalt, întrucât „debila noastră indignare― va fi mai târziu gata „să se acomodeze pe loc când va fi 

vorba de sine― (Adameșteanu, 2018: 271).  

Deși are el însuși un unghi critic de a judeca poporul român, însă unul superior, profesorul 

conștientizează pericolul criticii cu orice preț, al criticii ca armă politică partinică, aceasta 

subminând interesele naționale. Libertatea și democrația sunt abuzate, astfel, în scopuri egoiste, 

personale ori de grup parlamentar. În plus, nimeni nu acordă nimănui prezumția de onestitate și de 

bune intenții, viața politică semănând cu un carusel al acuzațiilor reciproce: „Un furnicar de siluete 

grotești, ce nu par, ca păpușile de bâlci, să fie mișcate decât de sforile ambiției și lăcomiei! Singuri 

ne descriem astfel, angajați tot timpul în adversități pătimașe, vociferând încontinuu, interpelând cu 

insolență în Cameră și boicotând proiecte bune de legi, numai pentru că le-a propus adversarul, 

ținând admirabile discursuri fără să avem deloc dreptate! (…) Pornind din orișice revoluții pe care 

primarul le împrăștie cu câțiva jandarmi călări și cu praful ridicat de târnurile măturătorilor, 

mergând cu orice motiv mărunt la Palat ca să strigăm acolo: Jos Carol I, rușinea tronului României! 

Jos guvernul, bandă de asasini! Lăsând studenții să-și cheltuie entuziasmul tineresc, ridicând 

baricade, ținând discursuri incendiare, cățărați pe statuia lui Mihai Viteazul…― (Adameșteanu, 

2018: 275). Cu atât mai mult îl deranjează zeflemeaua, bârfa, scandalul, insulta și calomnia, pe 

scurt, decredibilizarea oricui, fie în virtutea adversității politice, fie din pura plăcere de a spurca 

orice și pe oricine: „În fiecare zi aflăm altă dezvăluire scandaloasă! Altă mașinație a unor personae, 

considerate până acum în afara oricăror bănuieli! Altă afacere oneroasă în care sunt amestecați 

oameni pentru a căror onestitate am fi garantat! În permanență se spun secrete pe care într-o oră le 

va ști orașul și se vorbește interminabil despre venalitate, bani publici deturnați, corupție, iarăși 

venalitate și trădare! Ore întregi de cozerii și taclale din care cine mai poate rămâne neatins, dacă nu 

de insultă și calomnie, măcar de o insinuație subțire? Pentru că de la dușmani trecem la amici 

neaflați de față, răul nefiind, bineînțeles, numai în tabăra celorlalți. La fiecare dintre ai noștri am 

observant contraziceri între spusă și faptă, josnice lașități, mici ticăloșii, alianțe rușinoase! Despre 

fiecare dintre ai noștri am putea vorbi destul, și chiar vorbim, pentru că îi cunoaștem mai de 

aproape…― (Adameșteanu, 2018: 277). Timpul îi va da dreptate spiritului echilibrat și idealist al 

profesorului, dacă ne gândim la omul politic în care credea, Ionel Brătianu. În ciuda campaniilor de 

presă denigratoare, care au ajuns până la linșajul mediatic, acesta, cu toate omeneștile-i umbre, a 

scris o pagină luminoasă în istoria poporului român. Aparent rigidul savant înțelege necesitatea 

diplomației și a compromisului (politic) tolerabil. Le va aplica el însuși, pentru păstrarea liniștii 

familiei, zdruncinate de naivitatea romanțioasă a imaturei Sophia și de intruziunea versatilului 

malonest Ialomițeanu.  

 Ștefan Mironescu găsește că deriziunea continuă este dizolvantă, fiindcă, odată cu bășcălia 

ieftină ad hominem, se bagatelizează și idealurile, marile proiecte naționale, odată cu discreditarea 

unor personalități, nelipsite de păcate, precum orice ființă umană, se maculează și principiile. Din 

acest motiv, în România pare să nu poată coagula niciodată nimic de anvergură, iar țara pare să-și 

rateze mereu șansele la evoluție: „din atâta pragmatism și din atâta ironie, nu-ți pare, dragul meu, că 

se nasc mult mai greu iluziile naționale? Sau, dacă totuși ajung să se nască, nu-i de așteptat să le 

pierdem destul de ușor, la cea dintâi încercare grea a istoriei? Abia să se fi limpezit cerul și, la 

primul nor, soarele să dispară iar. O frumoasă dimineață compromisă… pierdută…― (Adameșteanu, 

2018: 279-280). Avem aici, dincolo de sensul concret al dimineții pierdute de Vica sau de Ivona, 
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cândva la sfârșitul anilor ‘70, semnificația metaforică a titlului romanului, valabilă pentru orice 

timp. Căci istoria românilor înregistrează destule „dimineți pierdute―.  

 Profesorul Mironescu este, cu certitudine, nu doar contrapunctul Vicăi Delcă, în economia 

Dimineții pierdute, ci și un spirit anti-caragialian. Pentru Ștefan Mironescu, idealismul donquijotesc 

reprezintă o soluție a progresului național.    
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Abstract: The present paper aims at deciphering the mysteries of the Chicano culture, full of beauty and 

richness, as it is presented by Rudolfo Anaya in his novel entitled ŖBless me, Ultimaŗ. The emphasis is laid 
upon the multifarious cultural aspects of the Chicano context, such as: nature, family, religion, the past, the 

quest for identity as well as Anayařs dichotomy: good vs evil or sacred vs profane. The novel epitomizes the 

perfect example of a mentor, Ultima, who guides Antonio in life helping him to discover himself. Ultima is a 
curandera, the elderly folk healer, she cures with herbs and magic. She personifies goodness, her sympathy 

for people helping her to overcome all obstacles. Ultima shows Antonio the right path in life helping him to 

find the key to the magical secrets of the Chicano past. Chicano folklore is the most important feature of the 
Mexican Americans highlighting the diverse aspects of their lives including ethnicity, heritage, traditions, 

customs, rituals and beliefs. 

 
Keywords: Chicano, culture, nature, religion, identity, good, evil. 

 

 

1. Introduction 

The American continent has been settled mainly by the Spanish, the Portuguese and the English 

speaking peoples. The Spanish have been in search for the so-called Promised Land. They have 

started their quest for gold setting out from Tenochtitlán, the city known as the capital of the Aztec 

Empire in the 15
th

 century. The Chicano culture is related to the famous Treaty of Guadelupe 

Hidalgo when Mexico ceded to the United States the territory situated in the northern part of Rio 

Grande. Thus, a new minority came into being, the Mexican Americans known as Chicanos. Many 

Mexican immigrants have entered the so-called Aztlán, the ancestral home of the Aztec peoples. 

They were permitted to preserve their own language as well as their traditions and customs, but they 

were caught in between the Mexican and American cultures. The Chicano literature is different 

from the Anglo-American one and there are also certain minor dissimilarities with the Central 

Mexican one. This type of literature expresses the Chicanos‘ perspective on society. The main 

topics of Chicano literature are those related to the past and the quest for identity as the Chicanos 

try to define themselves. 

2. Multifarious Chicano Cultural Aspects in Rudolfo Anaya’s Bless me, Ultima 

One of the most important Chicano writers is Rudolfo Anaya and his novel entitled Bless 

me, Ultima can be considered a landmark of Chicano literature. In a nutshell, the novel is about 

Ultima, the curandera, who teaches Antonio, guiding him in life. She personifies goodness being, 

according to Antonio, the only person defeating evil where all else had failed (p.255). Her sympathy 

for people had overcome all obstacles. This novel epitomizes multifarious aspects of the Chicano 

culture: family, nature, religion, past, quest for identity laying emphasis upon clear-cut distinctions, 

such as: good vs evil, the sacred vs the profane, magic vs church.  

2.1 The Family in the Chicano Context 
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Family is very important in the Chicano culture. The Chicanos are community people. They 

are connected to nature. Las Pasturas is the land of Antonio‘s birth. Antonio‘s father, Gabriel, is a 

man of the llano, he has been a vaquero all his life, he is a Márez. Antonio‘s mother, Marìa, is the 

daughter of a farmer, she is a Luna: The men of the llano were men of the sun. The men of the farms 

along the river were men of the moon (p.27). Antonio‘s parents come from distinct worlds and even 

though they are completely different they build up a happy family. Antonio is wondering why two 

people as opposite as my father and my mother had married I do not know. Their blood and their 

ways had kept them at odds, and yet for all this, we were happy (p. 29). Antonio is partly a Luna 

and partly a Márez. The Lunas are quiet coming from El Puerto, a peaceful village with adobe 

houses. The Lunas settled in this valley which is considered to be the door through which the moon 

of each month passes on its journey from the east to the west (p. 90). The Lunas planted their crops 

and cared for their animals according to the cycles of the moon. They lived their lives, sang their 

songs, and died under the changing moon. The moon was their goddess (p.90). The Márez are wild, 

their blood is restless, like the sea. They are just like the storms, the wind being the voice of the 

llano. The llano can be the most beautiful place in the world Ŕ but it can also be the cruelest. It 

changes, like a woman changes (p.191). The present novel shows the main aspects of the traditional 

life with its rituals, beliefs, customs, myths or supernatural powers as well as the Chicano family 

highlighted within the framework of the Mexican American context. 

2.2 Nature wthin the Chicano Culture 

Nature is one of the most important elements in the Chicano culture. Both the land and the 

water are well represented in the novel: the land of the llano was not good for farming, the good 

land was along the river (p.10). The llano and the river fill Antonio with their beauty. The juniper 

tree can be perceived as a recurrent element throughout the whole novel, the focus is also laid upon 

the mesquite, cedar or tamarisk. The owl is another recurrent motif and there is a certain connection 

between the juniper and the owl: at the big juniper tree Antonio heard Ultima‘s owl sing, her owl 

used to sing in daylight (p. 56), this special owl standing for Ultima‘s spirit (p. 256). Antonio used 

to walk together with Ultima in the llano as well as along the river to gather herbs for her 

medicines. He was happy with Ultima who used to teach him everything she knew. She taught him 

the names of plants and flowers, of trees and bushes, of birds and animals … to listen to the mystery 

of the groaning earth and to feel complete in the fulfillment of its time (p.15). For Ultima even the 

plants had a spirit. She made Antonio speak to the plant and tell the herb why they pulled it from its 

home in the earth. They used to lift the herbs to make out of them good medicines. She taught him 

many things about the common herbs they shared with the Indians, the ancient medicines of the 

Aztecs, Mayas and Moors. Antonio learned from Ultima that there was beauty and peace: beauty in 

the time of day and night as well as peace in the river and the hills. Antonio‘s soul grew under 

Ultima‘s guidance. Antonio was afraid of the awful presence of the river, but Ultima taught him 

that his spirit shared in the spirit of all things. Ultima holds the secret of Antonio‘s destiny. Ultima 

makes Antonio understand the truth. According to Antonio‘s father, he was not baptized in the holy 

water of the moon, but in the salt water of the sea, through Antonio‘s body runs the salt water of the 

oceans. According to his mother, it is the sweet water of the moon, the water the Church chooses to 

make holy, the water of baptism. According to Ultima, the waters are one: the sweet waters of the 

moon which falls as rain is the same water that gathers into rivers and flows to fill the seas. 

Without the waters of the moon to replenish the oceans there would be no oceans.  And the same 

salt waters of the oceans are drawn by the sun to the heavens, and in turn become again the waters 

of the moon. Without the sun there would be no waters formed to slake the dark earthřs thirst 

(p.121). She tells Antonio to look beyond into the great cycle which binds us all. Anaya succeeds in 

creating powerful images introducing the readers into the depth of the tale, illustrating a wide range 

of scenes from harmony and mystical dreams to violence and death. 

2.3 Past, Identity and Family 
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The reader of Anaya‘s novel is somehow forced to make a step in the past in order to be able 

to imagine the cultural issues as well as the economic problems which existed within the framework 

of the Chicano community. Antonio is searching for identity.  For only a quiet man can learn the 

secrets of the earth that are necessary for planting Ŕ [the Lunas] are quiet like the moon Ŕ And it is 

the blood of the Márez to be wild, like the ocean from which they take their name, and the spaces of 

the llano that have become their home… Now we have come to live near the river, and yet near the 

llano. I love them both, and yet I am of neither. I wonder which life I will choose? (p. 41). The 

Márez blood draws Antonio‘s brothers, Leñn, Eugene and Andrew, away from home and parents. 

The war had changed them. But even stronger is the inner war. They needed to live and lead their 

own lives. Eugene is the youngest and he had always been the leader. Leñn is the oldest of the three. 

Andrew liked to be his own man. Due to the Márez blood, they have the urge to wander, like the 

restless, seeking sea (p.66). All their lives they had lived with their parents‘ dreams, their father 

seeing them moving to California whereas their mother wanted to see them settle along the valley. 

They consider that they cannot build their lives on their parents‘ dreams and because they are men, 

not boys anymore, they cannot be tied down anymore to old dreams. They just want to live their 

own lives. Antonio has two sisters: Deborah and Theresa. Deborah has good manners. Antonio‘s 

mother said that there was too much Márez blood in Deborah. Her eyes and her hair were very 

dark, and she was always running. She had been to school two years and she spoke only English. 

She was teaching Theresa (p. 11). Antonio wanted to be a good son, but his mother‘s dreams were 

opposite to his father‘s wishes: she wanted a priest to watch over the farmers of the valley; he 

wanted a son to travel with him to the vineyards of California (p. 74). Anaya‘s novel plays an 

important part in the evolution of Chicano literature as it can be perceived as an important 

contribution to identity literature due to the fact that it presents a world of ethnic relations exploring 

the mythical powers which might influence people. 

2.4 Religion in the Chicano Context 

 

Religion is very important in the Chicano context. Within Antonio‘s family, his father was 

not a strong believer in religion. When he was drunk he called priests Ŗwomenŗ and made fun of the 

long skirts they wore… the Márez clan was full of freethinkers (p. 29). Antonio says about her 

mother the following: my mother dreamed of me becoming a priest, because there had not been a 

Luna priest in the family for many years. My mother was a devout Catholic, and so she saw the 

salvation of the soul rooted in the Holy Mother Church (p. 29).  

Praying plays an important part within the framework of the Chicano family: After supper 

we always prayed the rosary…My mother had a beautiful statue of la Virgen de Guadelupe…There 

was no one I loved more than the Virgin. We all knew the story of how the Virgin had presented 

herself to the little Indian boy in Mexico and about the miracles she had wrought. My mother said 

the Virgin was the saint of our land…It was hard to say the rosary because you had to kneel for as 

long as the prayers lasted…The Virgin always forgave. God had power (pp.43-44).  

The power of God is known by the Chicanos and the significance of the cross, as well: The 

power of God is so great. All you have to do is to lift up your right hand and cross your right thumb 

over your first finger in the form of the cross. No evil can challenge that cross, and the swirling dust 

with the devil inside must turn away from you (p. 55). Ultima teaches Antonio not to judge who God 

forgives and who He does not.  

Antonio‘s mother wants for her son, for Antonio, the best. She does not want to see him 

wasting his life and she addresses her son as follows: you must make something of yourself, you 

must serve the people. The people need good leaders, and the greatest leader is a priest (p.179).  

Antonio was reciting his catechism while his mother was cooking or ironing, she arranged 

for him to start catechism with the padre at the church and on Easter Sunday he will make his first 

holy communion. His mother told Antonio: just think, Antonio, for the first time you will hold God 

in your mouth, in your body, in your soul - you will speak to Him, and He will answer (p. 179). 
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Father Byrnes went to the altar, the altar bell rang, the mass began and Antonio started 

praying the ceremony changing the bread into flesh and the wine into blood. Antonio knew that 

soon He would be with him, in him hoping that He will answer all his questions.  

The Voice within Antonio is very important. He says: I closed my eyes and concentrated. I 

had just swallowed Him, He must be there! ...A thousand questions pushed through my mind, but 

the Voice within me did not answer. There was only silence… I called again to the God that was 

within me, but there was no answer. Only emptiness. I turned and looked at the statue of the Virgin. 

She was smiling, her outstretched arms offering forgiveness to all (p.221).  

Antonio wants to know the mysteries of God, he wants to have Him answer his questions. 

Antonio took the holy communion he was in search for certain answers to his questions on life and 

death. He was looking for understanding but Antonio‘s father told him that understanding does not 

come that easy: understanding comes with life as a man grows he sees life and death, he is happy 

and sad, he works, plays, meets people Ŕ sometimes it takes a lifetime to acquire understanding, 

because in the end understanding simply means having a sympathy for people (p. 248). 

Ultima teaches Antonio in her own way: a curandera cannot give away her secrets … but if 

a person really wants to know, then he will listen and see and be patient. Knowledge comes slowly 

(p34). La Grande gives Antonio a very important piece of advice telling him that as he grows into 

manhood he should find his own truths (p. 119). 

It is worth to mention Antonio‘s experience of the golden carp. The carp made his home in 

the waters of the river and he was sacred to the gods. It is a sin to catch this fish and even a worse 

offence to eat the fish: when the gods had turned the people into carp, the one king god who loved 

the people grew very sad. The river was full of dangers to the new fish. So he went to the other gods 

and told them that he chose to be turned into a carp and swim in the river where he could take care 

of his people. The gods agreed. But because he was a god they made him very big and colored him 

the color of gold. And they made him the lord of all the waters of the valley (p.80-81).  

It is the golden carp who sent the people a prophecy according to which the sins of the 

people would weigh so heavy upon the land that in the end the whole town would collapse and be 

swallowed by water (p.118). The golden carp is perceived as a god ruling the new waters warning 

the people that the land will eventually sink as the land cannot take the burden of people‘s sins. 

Antonio thinks about the sins of the town and how the golden carp will punish the sinners, by 

drowning them in clear, blue water (p. 137). This novel explores the spiritual forces according to 

which many Chicano people live their entire lives.  

 

 3. Anaya’s Antithesis: Good vs. Evil 

 

Rudolfo Anaya uses the antithesis throughout his whole novel. He lays emphasis upon a 

very important dichotomy, that is, good vs evil in order to create different conflicts in his story - 

cultural, social, religious or even psychological oppositions, such as: children vs adults, healers vs. 

priests, vaqueros/ cowboys vs farmers, maternal vs paternal families.  

 

3.1 Good vs Evil 

 

Even if the novel highlights the dichotomy good vs evil, it is clearly highlighted the fact that 

good is much stronger than evil and this is one of the greatest teachings of Ultima who shows 

Antonio the right path in life: Good is always stronger than evil. Always remember that, Antonio. 

The smallest bit of good can stand against all the powers of evil I the world and it will emerge 

triumphant (p. 98).  

But unfortunately evil exists and it can be associated with many things: e.g. laying evil 

curses: it was not wise to mention the names of witches without warding off their evil with the sign 

of the holy cross (p. 86), with the Black Mass which is conducted in honor of the devil  (p. 87), with 
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evil spirits – after beating the death spirit, the evil spirit has to be let to come out (p. 100), evil 

places – one needs courage to approach the evil place alone (p. 105), evil eyes vowing revenge (p. 

141), the evil in the wind is mentioned by Ultima who gives and item of advice to Antonio: take 

care of the evil in the wind (p. 149), evil things – there  were rumors about the evil things 

happening on the Agua Negra ranch. A curse had been placed on one of the families of the Agua 

Negra (p. 224).  

According to Antonio‘s uncle evil begets evil (p. 89) and it seems that this saying has its 

source in the Bible, meaning that following the evil often results in more evil.  Curses can be lifted 

by holy water: the curse was lifted when the priest blessed the house with holy water (p. 225). There 

are many ways to keep one safe, for instance, the scapular which protects one from all evil: a small 

pouch of helpful herbs … it will keep you safe (p. 124).  

Ultima is known as the curandera having the ability to lift curses (p. 93), thus the curandera 

works cures (p. 92), she must work the magic beyond evil, the magic that endures forever (p. 94). 

Ultima does not fear when she is threatened, her powers were given to her by el hombre volador Ŕ a 

great healer from Las Pasturas (p. 94).  

The following quote - But how could the blessing of Ultima be like the whirlwind? Was the 

power of good and evil the same? (p.55) – highlights the moment when Antonio becomes aware of 

Ultima‘s future blessing.  

Rudolfo Anaya examines the cultural powers and spiritual forces which influenced the 

Chicanos‘ lives highlighting the dark side of witchcraft and sorcery by making a clear-cut 

distinction between good and evil. 

3.2 Magic vs. Church 
It is worth to mention the dichotomy between magic and church: the power of the doctors 

and the power of the church had failed to cure [Antoniořs] uncle. Now everyone depended on 

Ultimařs magic. Was it possible that there was more power in Ultimařs magic than in the priest? (p. 

99). Even if the power of the priest failed – so again the power of the priest has failed. [Antonio] 

thought. Why canřt the power of God work against the evils that beset the family of Téllez? Why is it 

allowed to continue? (p. 226) and evil is not easy to destroy – one needs all the help one can get (p. 

89), Ultima, who was many times accused by witchcraft – la mujer que no ha pecado es bruja (p. 

130), is the one who says that all evil can be stopped (p. 227) and the work of la Grande is to do 

good, to heal the sick and show them the path to goodness (p. 260). Ultima was taught her life‘s 

work by a wise old man, a good man. He gave her the owl and told her that the owl was her spirit, 

her bond to the time and harmony of the universe (p. 260). But she did not have the right to interfere 

with the destiny of any man. Those who wallow in evil and brujería cannot understand this. They 

create a disharmony that in the end reaches out and destroys life (p. 260). She accepted her death as 

she accepted to work for life. 

 4. Conclusions 

Ultima teaches Antonio about life, she gives him as a great piece of advice to gather strength 

as he grows into manhood: life is filled with sadness when a boy grows to be a man. But as you 

grow into manhood you must not despair of life, but gather strength to sustain you (p.245). She tells 

him to be prepared to see things changed as he is growing and growth means change. She advises 

him to accept the change and make it part of his strength. He understood from what Ultima meant 

by building strength from life to take the llano and the river valley, the moon and the sea. God and 

the golden carp Ŕ and make something new (p.247). Eventually Antonio understood that Ultima 

tried to teach him that the tragic consequences of life can be overcome by the magical strength that 

resides in the human heart (p.249). 

The title of the novel is explained at the end when Ultima blesses Antonio: I bless you in the 

name of all that is good and strong and beautiful, Antonio. Always have the strength to live. Love 

life, and if despair enters your heart, look for me in the evenings when the wind is gentle and the 

owls sing in the hills. I shall be with you Ŕ (p.261). Antonio is seen growing throughout the novel 
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under Ultima‘s guidance. At the end of the novel Antonio confesses the following: sometime in the 

future I would have to build my own dream out of those things that were so much a part of my 

childhood (p.261). Ultima‘s arrival in Antonio‘s life marks the beginning of a new life for him, a 

life in which he is taught by her all kinds of important things about nature, life and beauty and thus 

he starts to understand the unseen of the Chicano culture. Ultima‘s death at the end of the novel 

marks Antonio‘s change, especially a social and cultural one, facing the Western development. 

Under Ultima‘s wise wing, under her guidance, Antonio deciphers the mysteries of the Chicano 

culture discovering the hidden significances of good vs evil thus finding the keys to the magical 

secrets of the Chicano past. 
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Abstract:The current study extends past research on Coceařs journalistic work by outlining new perspectives 

on stylistics and rhetorical techniques as part of an approach to pamphlet art understood as negativity and 
polemic struggle in the field of journalistic debate. The mainstay of the paper is formed by an analysis of 

articles published by Cocea in the journals of his time. The study addresses the issue of diverse realizations 

of irony as a provocative rhetorical strategy in Coceařs journalistic work taking into account the fact that his 
press texts add new meanings to understanding his entire atitude towards essential issues such as monarchy, 

social deficiencies, class injustice. The purpose of the research is to stress the specific of Coceařs modalities 

to construct the pamphlet notes in his journalistic work, and the study  closelly  follows the specialized 
bibliography dedicated to interpreting the ways in which pamphletary modalities function in the press text. 

 

Keywords: ironic antonomasia, denigratory metaphor, literary pamphlet, satire, antiphrase. 

 
 

Pamfletul lui Cocea, inconfundabil, cu o amprentă stilistică viguroasă, reflectă convingeri 

puternice și revolte reale, declarate ca atare, iar țintele sunt guvernanții liberali, monarhul,  clerul. 

Acumularea de procedee ale asocierii, prin care naratorul solidarizează opinia sa cu cea a 

destinatarului, este specifică textelor de acest gen. Cititorul este luat drept martor şi implicat în 

procesul interpretării datelor, nuanța de proză beletristică a publicisticii sale critice și polemice este 

imprimată de apelul la un limbaj artistic ce atestă forța imaginativă, nu doar pe cea a unei retorici 

discursive specifice jurnalismului de frondă. Cocea dovedește intuiții interesante, are mai puțin 

ludic verbal, mai puțin sarcasm teatral, denunțurile sale par documentate, susținute de statistici.  

Ca jurnalist, Cocea utilizează modalitățile ironiei, cu finalitate retorică, indiferent de forma 

acestora (metafora și comparația ironice, asteismul, comunicația, antimetateza, antonomaza etc.) în 

sprijinul criticii corective, în cadrele unei construcții narative destinate spațiului de ziar,   pentru a 

transmite opinia sa categorică față de aspectele pe care le consideră blamabile în societate. 

Cocea s-a remarcat ca director al revistei democratice și progresiste „Facla‖, publicație 

despre care s-a afirmat că ar fi avut tocmai meritul de a fi făcut din pamflet o specie literară 

distinctă, însuși conducătorul ei cultivând cu talent „pamfletul cu virtuți literare‖
1
. Cocea va 

exploata la maximum în articolele sale antimonarhice și antiliberale strategiile de realizare 

pamfletară.  

Pamfletul său este apropiat de acel tip de material jurnalistic definit ca atare în dicționarele 

de specialitate, de termeni literari sau jurnalistici, ca „specie satirică‖
2
 de interes ocazional, la baza 

căreia stau tehnici ale oratoriei. Unii autori consideră că pamfletul recurge atât la mijloacele prozei 

oratorice, cât și ale jurnalisticii: „Nu se poate vorbi despre un pamflet pur publicistic; specia 

aparține literaturii oratorice și este cultivată și în presă.‖
3
 Chiar și un dicționar de jurnalism 

definește pamfletul, în primul rând, drept „specie literară‖
4
, cu o relație sinonimică extinsă către un 

                                                             
1 Ion Hangiu, Dicţionar al presei literare româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987, p. 127 
2 „Dicționar de termeni literari‖, București, Editura Academiei, 1973, p. 314 
3 Doina Ruști, Presa culturală. Specii, tehnici compoziționale și de redactare, București, Editura Fundației PRO, 2002, 

p. 156  
4 Cristian Florin Popescu, Dicționar explicativ de jurnalism, relații publice și publicitate, București, Editura Tritonic, 

2002, p. 255   
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termen pe care alți teoreticieni îl plasează în categoria modalităților de realizare pamfletară – satira. 

Astfel, Cornel Munteanu afirmă că satira este o modalitate literară, ce presupune, în pamflet, 

valorificarea „tehnicilor atacului‖
5
.  

George Nițu consideră că pamfletul lui Cocea întrunește deopotrivă calitățile beletristicului 

și pe cele ale jurnalismului, numindu-l  „pamflet publicistic și literar‖
6
, scriitorul de la „Facla‖ fiind 

cel care a cultivat „cu măiestrie‖
7
, în pamfletul politic, atacul direct, ironia amară, tonul 

amenințător, recurgând la un stil de rechizitoriu. 

În cartea al cărei titlu preia o sintagmă dintr-un text de poetică pamfletară în care Cocea 

afirma că „esențiala calitate a pamfletarului este sinceritatea scriitorului și onestitatea lui‖
8
, Magda 

Răduță afirmă că, în pamfletele lui Cocea, scriitura jurnalistică se distinge prin „execuția sumară‖
9
 a 

obiectului pamfletizat. Jurnalistul socialist „scrie pamflet din convingere, din temperament, din 

imposibilitatea de a crea altfel decât sprijinindu-se pe scandaloase paradoxuri și indignări.‖ și, 

asemenea tuturor pamfletarilor, „are nevoie de reacția cititorului‖, expunându-și „îndrăzneala 

proprie, orgoliul de a fi îndrăznit să atace, să strige adevăruri incomode, să se lepede de orice 

precauție.‖
10

 „O caracteristică esențială a pamfletelor lui Cocea este prezența eului fără măsură în 

orice text de tip acuzator‖
11

, constată cercetătoarea, care va afirma ulterior, într-un interviu pentru 

„Dilema veche‖, că tonul pamfletelor lui Cocea se modifică atunci când articolele de la „Facla‖ îi 

sunt secondate grafic de caricaturile lui Iser. Cocea nu va mai face atât de multe portrete fizice, ci 

își va rafina scriitura printr-un „adevărat minimalism de expresie‖
12

, devenind „mai amar, mai încă 

și mai atacant, dar atacant în descriere gestuală sau de intonație, nu în portretistică.‖
13

 

Cercetarea ulterioară a subliniat permanent faptul că articolele de comentariu critic 

neiertător își atingeau scopul, acela al anihilării adversarului prin deconspirarea defectelor, de aceea 

a fost numit „un pamfletar temut și detestat‖.
14

  

Despre stilul său pamfletar s-a afirmat că excelează prin „fraza construită ireproșabil, 

ritmică‖, prin „ironia voalată (ce) alternează cu strigătul aspru‖; „lupta deschisă, frontală‖, nu 

„atacul insinuant, perfid‖
15

  îi caracterizează articolele critice, afirmă Virgiliu Ene.  

Într-un interviu publicat în „Facla‖, din 1931, Cocea va mărturisi că niciun rând nu a fost 

scris „care să nu urle de deznădejde și să nu clocotească de revoltă‖, fiindcă, așa cum remarcă 

Virgiliu Ene, „el simțea că are un cuvânt hotărât de spus asupra epocii în care trăia‖, de aceea se va 

dedica unui gen care-i va aduce reputația : pamfletul.‖
16

 Pamfletele lui Cocea dovedesc un 

„remarcabil talent‖, fiind „valoroase prin atitudine curajoasă și realizare artistică.‖
17

  

În primul său pamflet
18

, jurnalistul critică aspecte sociale grave, a căror cauză evidentă este, 

în opinia sa argumentat susținută, „capitalismul cosmopolit‖, vinovat pentru degradarea satelor cu 

țărani înfometați, dezumanizați de boli și sărăcie, aflați la bunul plac al boierimii rapace. 

Ghilimelele ce încadrează adjectivul din titlu poartă, încă de la început, intenția ironică. Climaxul 

                                                             
5 Cornel Munteanu,Pamfletul ca discurs literar, Bucureşti, Editura Minerva, 1999, p.177 
6 George Niţu, Pamfletul în literatura română, Timişoara, Editura de Vest, 1994, p.157 
7 Ibidem 
8 Magda Răduță, „Nici mănuși, nici milă.ŗ Trei pamfletari interbelici, București, Editura Universității, 2013, p. 145 
9 Ibidem 
10 Idem, p. 126 
11 Idem, p. 151 
12 Magda Răduță, apud  Dumitrescu, Laura, „Pamfletul e un semn al pasiunii dezlănțuite – interviu cu Magda Răduță‖, 

în „Dilema veche‖, nr. 704/ 17-23 august 2017 
13 Ibidem 
14 Sultana Craia, Dicționarul ziariștilor români, București, Editura Meronia, 2007, p. 62 
15 Virgiliu Ene, N.D. Cocea, București, Editura Politică, p. 27 
16 Idem, p. 13 
17 Idem, p. 14 
18 Dunărea „româneascăŗ, publicat în  Dezrobirea, 9 februarie 1907; în N. D. Cocea, Pamflete, pp. 31-32  
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ascendent, metafora metonimică
19

 cu transfer semantic ușor recognoscibil din domeniul agricol, cu 

sugestia decodării în linie denigratoare, construcția antitetică, toate aceste modalități de realizare a 

ironiei au impact emoțional, din punct de vedere stilistic,  dar, totodată, contribuie la influențarea de 

tip retoric, la nivel rațional, a destinatarului chemat să se implice prin lectură activă. În viziunea 

jurnalistului, Dunărea, ca unicul „fluviu care a oglindit în apele ei limpezi politicianismul tulbure 

din porturile noastre naționale (...) poartă pe valurile ei corăbiile grele cu grâul nenorocirii și al 

excedentelor noastre bugetare.‖  Se observă apelul la termeni din mediul rural, pentru consilidarea 

suportului contextual al clarificării selecției metaforice. Cocea face apel la o enumerație în care 

lectorul decodează cu ușurință intenția de incriminare a celor aflați la putere, enumerație prin care 

pătura exploatatoare este configurată ca o clasă socială divers reprezentată prin indivizi cu statut 

social înalt, figură de stil asociată cu un epitet susceptibil de marcă antifrastică: „avocatul politician 

și arendaș, șeful venerabil al unui partid de guvernământ, vodă‖. O altă metaforă metonimică, ce 

depășește, ca structură lingvistică,  simpla schemă comparativă, este cea din afirmația 

incriminatoare „soarele apunând azvârlea, ca un semn al răzvrătirii noastre, o dâră de jăratec și de 

sânge peste ghețurile Dunării românești‖.  

Acțiunile regimului parlamentar și ale celui dinastic sunt  incriminate într-un articol
20

 în care 

Cocea apelează la toate armele pamfletarului neiertător în blam, a cărui critică zdruncină conștiința 

lectorului și a cărui stilistică în linia ironiei îi susține perfect intenția denigratoare. Astfel,  într-un 

etopee în tușe minimaliste, Cocea îl  numește pe ministrul de interne Ionel Brătianu, în sens 

peiorativ, „omul tuturor surprizelor‖, conturând, prin metafora ironică a luntrașului nechibzuit, 

imaginea politicianului lipsit de scrupule. Omul politic, „într-o minunată schimbare la față, dând cu 

piciorul democratismului și trăgând din lopeți spre apele moarte ale conservatorismului reacționar‖, 

devine reprezentantul tuturor guvernanților antidemocratici, printr-o strategie a generalizării cu 

impact sigur asupra cititorului. Acceași metaforă de mare efect, deja clișeizată nu doar în în 

jurnalistica vremii, este cea a scenei politice văzute ca o scenă de teatru: „Parlamentul s-a adunat de 

astă-primăvară, l-am văzut votând în pripă câteva legi de o însemnătate mai mult decât ridicolă și 

apoi dizolvându-se într-o larmă de școlari în vacanță, trăgând cortina cu seninătate peste actul întâi 

al unei melodrame stângace.‖ Antonomaza ironică este și ea destul de des întâlnită la Cocea: 

guvernanții sunt  „felceri sociali‖, figură de stil asociată cu metafora medicală, în direcția ironiei, 

desigur: „au luat sângele poporului numai ca să-l însănătoșeze‖. Construcția antifrastică este amplă, 

iar exclamațiile în climax ascendent dau tonalitate de amvon discursului jurnalistic construit pe baza 

unei figuri dialogistice de intenție ironică - comunicația, prin care jurnalistul se adresează lectorilor, 

simulând  că îi consultă cu privire la justețea unor hotărâri ale guvernanților: „Și astfel au trecut luni 

și luni. Și s-a apropiat pe nesimțite ziua scadenței, și iată că, cu gesturi de avar, care-și dezvăluie 

comorile, atotputernicii noștri au lăsat să se zărească, la răstimpuri mari, crâmpeie din reformele lor. 

Ce legi! Ce reforme! Un șirag întreg, un lanț de aur, care va sta bine la gâtul țăranului. Pământ, 

școli, drepturi cetățenești? Visuri anarhiste. (...) Căci trebuie să recunoaștem cu toții, alături de 

domnul Ionel Brătianu, că aici e nodul gordian al problemei. Oare s-au răsculat țăranii pentru că n-

au pământ, pentru că îi jefuiesc arendașii și proprietarii, pentru că le mor copiii de foame, pe vatră? 

Ași, de unde? Domnul Brătianu vă poate afirma cu seninătate: țăranii s-au răsculat pentru că 

jandarmeria rurală nu corespunde necesităților unui stat democratic. Sporiți jandarmeria și chestia 

țărănească e rezolvată.‖ Construcția antitetică, cu evidente nuanțe antifrastice, adjectivizarea de 

factură antifrastică, creionează o stare de fapt inechitabilă, iar această injustețe socială este 

demonstrată de jurnalist cu cifre, deci nu doar cu talent de orator și cu emoția expresivității 

stilistice: „Dar opera legislativă e mai bogată decât atât. Și originală. D-stră, de pildă vă închipuiți 

că din cele două clase sociale, care în țara asta și-au împărțit frățește, una ponoasele și alta 

                                                             
19 „metafora realizată prin folosirea unei substituiri între termenul propriu și cel figurat pe baza unei metonimii, și nu 

prin asemănare‖, în Gh. N. Dragomirescu, Dicționarul figurilor de stil, p. 200 
20 „Reformele‖, publicat în România muncitoare, 28 octombrie 1907; în N. D. Cocea, op.cit, pp. 33-37 
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foloasele, clasa țărănească e cea care trage targa pe uscat. Ce erezie! Ce învederată ignorare a 

realității! Cei 11000 de asasinați pe câmpul răscoalelor au lăsat moșteniri bogate. Văduvele lor, 

părinții și copiii lor, trăiesc în belșug, nici nu le pasă de iarna care vine, de foamea care bate la ușile 

proptite pe gaura bordeielor. Cei care sunt într-adevăr nevoiași sunt bieții proprietari, oamenii 

aceștia blânzi ca mielușeii au rămas fără palate, fără hambare, în care să-și adăpostească nervii lor 

subțiriși vagoanele lor de grâu.‖  

Cocea utilizează același procedeu al comunicației de intenție ironică atunci când comentează 

în ton amar îngrădirea libertății de expresie, dar și preteriția (pretinde că trebuie recunoscută o stare 

de fapt pe care, în realitate, o condamnă cu vehemență), comparația-imagine, ce coboară în plan 

inferior obiectul pamfletizat prin asocierea cu un animal – păianjenul,  dintr-o specie a cărei 

simbolistică este, în cultura autohtonă, conotată negativ, prolepsa antifrastică
21

: „Două legi ca astea 

e ceva, desigur, dar nu îndestul. Domnul Ionel Brătianu n-ar putea dormi cu două flori de laur la 

cununa d-sale. A treia se întrevede (...). E vorba de restrângerea libertății presei.  (...) Alegerile 

parlamentare sunt o ficțiune. Libertatea întrunirilor e pe dric. Justiția e slujnica încercată a mai-

marilor zilei. (...) De ce s-ar mai păstra, prin urmare, această formă învechită a libertăților de 

odinioară: presa? Să recunoaștem mai bine că numai ei i se datorează toate relele din ultimii ani. 

(...) Ei da; presa le-a dat pe toate în vileag, presa e mama tuturor vinelor, gura presei trebuie 

astupată, ca domnul Ionel Brătianu să poată mistui în tihnă, ca un păianjen enorm, sângele cu care l-

a hrănit represiunea. Sfărâmați-o!‖ Poate fi vorba aici și de utilizarea figurii retorice prin care este 

simulată o concesie acordată adversarului de idei, pentru ca jurnalistul să obțină avantajul ducerii în 

derizoriu a pretențiilor injuste – este vorba de ceea ce în arta oratorică poartă denumirea de 

paromologie
22

.  

Despre pamfletul „Camerele s-au deschis: comedia începe‖
23

 critica a afirmat că a fost 

păstrat de istoria literară ca un model al genului.
24

 O modalitate predilectă de realizare a intenției 

denigratoare este minimalizarea, prin ducerea în derizoriu a țintei vizate, prin apelul la metafora 

piesei de teatru (în varianta farsei, deci a unei formule dramaturgice de rang inferior), a balului 

mascat, sau metafora din aceeași categorie, cea cu limită diomatică („staulul gras al țării‖) prin 

recurgere la narativizarea specifică speciei jurnalistice a jurnalismului informativ - relatarea. Nu 

lipsește nici punerea în antiteză, cu aceeași intenție de ironizare a deșertăciunii, a lipsei de fond, a 

contrastului dintre esență și aparență de care dau dovadă parlamentarii: „În bubuitul tunurilor, în 

strălucirea hainelor de paradă, în cântecele preoților, s-a deschis (...) sesiunea parlamentară. 

Reprezentanții națiunii bucuroși să se regăsească în staulul gras al țării, plimbau figurile lor 

strălucitoare de fericire în marea sală de ședințe, veselă și zgomotoasă ca un bal mascat. După 

salutările de rigoare, după (...) cele dintâi clevetiri și urzeli de intrigi, șoptite la ureche, cortina se 

ridică, în liniștea solemnă. (...) se vorbește mult, numai de nenorocirile țărănimii decimată de foame 

și de gloanțe, de împilările nesfârșite ale muncitorimii orășenești, numai de milioanele de flămânzi, 

de batjocoriți, de robi albi vânduți măriei sale, nu se vorbește nimic, (...), parcă răscoale n-ar fi fost 

și parcă alte răscoale n-ar fi pregătite prin însăși răutatea, lăcomia și ura de clasă a politicienilor 

regali. Dar să nu cobim a rău. Farsa e veselă, parlamentul voios și un ropot de aplauze răsplătește pe 

autorul comediei.‖ Pamfletarul conturează un tablou de scenetă caragialiană, recurgând la o 

metaforă inedită, cea a falsei superiorități ideologice obținute prin concretețea unor artificii de 

recuzită teatrală: „Cu cuvinte mari în gură, (...), ridicați pe coturnii patriotismului, actorii 

parlamentari vor juca după cum li se va sufla din cușca guvernului și după cum se vor trage sforile 

interesului din umbra culiselor. Tirade sforăitoare vor fi declamate cu emfază, preocupări înalte vor 

înfrunta figurile fardate, lovituri de teatru minunate vor fi pregătite cu îndemânare, roluri de 

                                                             
21 „figura retorică prin care se previne, pentru a fi combătută, o obiecție‖, în Gh.N. Dragomirescu, op. cit., p. 244 
22 Gh. N. Dragomirescu, op.cit., p. 230 
23„Camerele s-au deschis: comedia începe‖, publicat în România muncitoare, 25 noiembrie 1907;  în N. D. Cocea, 

op.cit, pp. 38-41 
24 Virgiliu Ene, op. cit., p. 16 
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salvatori naționali vor fi distribuite cu nemiluita (...). Impresariul comediei parlamentare va 

intercala repede printre rânduri cuplete duioase pe aria dragostei de țărănime, va rade hrean pe 

scenă ca să lăcrămeze ochii actorilor (...)‖. Climaxul ascendent, finalul construit în varianta antitezei 

prin care sunt demascate defectele țintei incriminate valorifică resursele de ironie amară, cu o 

tonalitate de ușoară resemnare în fața unei situații reiterate la nesfârșit: „Și poporul (...) va înțelege, 

și de data aceasta prea târziu, că luxoasele vestminte de reforme sunt haine sarbede de teatru. Abia 

când cortina se va lăsa peste ultimul act al farsei; când altă trupă, cu alți actori și cu aceeași piesă, 

va pune stăpânire pe scena comediei politice (...) abia atunci va pricepe că toate discursurile 

solemne, că toate afirmările de principii, că toate hărțuielile dintre partide, n-au avut altceva în 

vedere decât punga lui de contribuabil păcălit. (...) Farsă în care actorii râd și poporul plânge.‖ 

Pentru accentuarea intenției ironice, câmpul lexico-semantic este bogat în termeni specifici 

dramaturgiei (farsă, cortină, actori, piesă, comedianți, măști). Este vorba aici, poate mai evident 

decât în alte cazuri, că este vorba de ceea ce a fost numit „pamfletul satiric‖.
25

  

Epitetul antifrastic, des utilizat de jurnalistul antinaționalist și antimonarhist, apare și în 

articolul „Jertfa celor douăsprezece mii‖
26

: „Au trecut trei ani de la răscoale (...) s-au răsculat 

țăranii, robi sălbatici, leneși și inculți (...) au îndrăznit să ceară pământ, învoieli mai ușoare, dări mai 

puține și mai multă dreptate. Ordinea statului și dulcea tihnă boierească fiind astfel turburate, 

glorioasa armată a majestății sale a fost trimisă să liniștească spiritele.‖ Cocea acuză represiunea 

sângeroasă și implică ironia fină, decodată de cititor într-o preteriție: „Nu vom spune că răscoalele 

se puteau potoli și altfel, de pildă dându-se pământ țăranilor (...). Nu. Vom privi opera partidului 

liberal ca un act inimitabil de înțelepciune politică.‖  

În articolul „Armata țării‖
27

 Cocea face apel la o ironie aparte, cea realizată în ceea ce a fost 

numit „spațiul așteptărilor reciproc împărtășite‖
28

. Ironia implică o „reevaluare cognitivă a unei stări 

de lucuri‖
29

, dar este, în cazul de față, și un „act de limbaj simulat‖
30

. Cocea adoptă o strategie 

retorică de efect – cea a asocierii, dar și antifraza, construcția antitetică: „Cunoașteți patriotismul 

guvernelor și partidelor noastre. Sunteți în curent cu marile sacrificii făcute pentru apărarea și armat 

țării. Ați aflat, poate, de asemenea, că în timpul răscoalelor din 1907 armata țării a fost aceea care a 

consolidat principiul sacru al marii proprietăți rurale, în sângele țărănimii împușcate. Că, pentru 

opera aceasta de salvare națională au curs decorațiile, bacșișurile și frazele ditirambice ale 

oficialității. Că, de atunci încoace, nu e politician în țara asta căruia să nu-i tremure glasul și să nu i 

se umezească ochii când vorbește de soldatul român. Să nu vă indignați, pentru că, cu cât soldații 

sunt mai goi, mai flămânzi și mai îndobitociți de foame, cu atât sunt mai utili lăzilor de fier și mai 

scumpi inimii maiestății sale regelui milionar.‖ Aceeași strategie retorică a antifrazei apare și în 

pamfletul „Regele complice al asasinilor. Palatul gazdă de hoți‖
31

, în care Carol I este acuzat de 

complicitate la genocid în momentul în care a ordonat armatei să înăbușe răscoala de la 1907: „Să 

fim mândri: avem regele meritat. Slavă memoriei lui Brătianu, pripășitorul dinastiei străine în țară! 

De mii de ori, slavă!‖   

Pamfletul „Vițelul de aur‖
32

 apare în varianta fabulației ce amintește de conu Leonida al lui 

Caragiale, cu un rege speriat de salvele de tun închinate sărbătorii de 10 Mai, un rege înfățișat 

                                                             
25 În „pamfletul satiric‖,  subiectul „nu se mărgineşte doar la descrierea (...) viciilor şi defectelor umane, ci angajează în 

propriul discurs formele de incitare, denunţare şi sancţionare‖ - este vorba de „un atac imediat şi fixat pe obiect‖, cf. 

Cornel Munteanu, op. cit., p. 177.   
26 „Jertfa celor douăsprezece mii‖, publicat în Facla, 13 martie 1910; în  N. D. Cocea, op.cit., pp. 57-59 
27 „Armata țării‖, publicat în Viața socială, decembrie 1910; în  N. D. Cocea, op.cit., pp. 76-80 
28 Elena Negrea, Pragmatica iorniei. Studiu asupra ironiei în presa scrisă românească, București, Editura Tritonic, 

2010, p. 100 
29 Idem, p. 101 
30 Idem, p. 105 
31 „Regele complice al asasinilor. Palatul gazdă de hoți‖ publicat în Facla, nr. 10/ 10 martie 1912, în N. D. Cocea, 

Scrieri alese, pp. 43-44, Editura Albatros, București, 1982, ediție îngrijită de Virgiliu Ene  
32 „Vițelul de aur‖, publicat în Facla, nr. 19/ 11 mai 1913; în N. D. Cocea, Scrieri alese, București, Editura Albatros, 

1982, pp. 54-55 
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negativ, prin intermediul etopeei antifrastice: „Răbdarea lui învinsese totul și tenacitatea lui plecase 

toate frunțile la pământ. Cu ochii închiși evocă lupte înverșunate, frământări cumplite, o frescă 

imensă de pofte și de ambiții rostogolindu-se, strângându-se de gât, mușcându-se cu dinții, la 

picioarele tronului. El singur ieșise învingător din toate încurcăturile. (...) Și el era stăpânul.‖ 

Anafora nominală sugestionează direcția de lectură către degradarea morală a celui subjugat de 

puterea banului: „Și-atunci, în sufletul regelui se ridică un imn de recunoștință, un cântec imens de 

slavă pentru puterea infinită a aurului. Aurul îi modelase înțelepciunea, aurul îi netezise căile 

politice, aurul îi dăduse și-i asigurase victoria. Prin aur dobândise totul: slugi, lachei, politicieni, 

miniștri, suflete, caractere, suflete și iarăși suflete de vânzare. Puterea lui era puterea eternă a 

vițelului de aur‖. În final, textul unei rugăciuni esențiale a creștinătății este reinterpretat în variantă 

parodică, cu tratarea în registru devalorizant a obiectului venerat. Discursul pamfletar antidinastic 

dobândește, într-un climax ce amintește de pamfletele antidinastice ale lui Kogălniceanu
33

: Vițelul 

nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer 

așa și pe pământ. Banul nostru cel de toate zilele dă-ni-l nouă astăzi și ne iartă nouă datoriile 

noastre, precum și noi iertăm sfetnicilor noștri, și nu ne duce pe noi în nevoie și ne izbăvește de cei 

de la Facla. Amin!‖ Se observă metatextualitatea cu intenție ironică. 

Magda Răduță vorbește de o strategie de „mise en abîme glumeț-infatuată‖
34

, de acel topos 

pamfletar al lumii pe dos.  

Pamfletul-portret colectiv din „Hienele‖
35

, cu titlul reprezentat de o antonomază preluată din 

specia inferioară,  de obicei detestată de om este construit, la Cocea, în linia prozelor satirice care 

accentuează defecte morale recognoscibile, în strictă corespondență de simbolism negativ cu 

trăsăturile fizice ridiculizate. Antonomaza prin care sunt numiți cei trei frați Brătieni poartă indiciul 

ironiei și al ridiculizării prin coborârea în animalier macabru. 

Tabloul de la începutul articolului este lugubru, de o concretețe și o minuție a detaliului 

grotesc specifice artei de disecție a pamfletarului. Pe un fundal sepulcral, sunt proiectate imagini ale  

animalelor necrofage în plin ospăț cu măruntaie putrezite. Descrierea inițială nu este decât un 

pretext pentru construirea unei analogii denigratoare, în care aluzia la afacerile oneroase are rol 

catalizator al intenției sarcastice: „Asemenea hienelor din cimitirele africane, dindărătul celor 

unsprezece mii de morminte desfundate în primăvara anului 1907, din subteranele afacerilor 

patriotice, din gropnițele întreprinderilor naționale, apar trei perechi de ochi și cele trei guri ale 

fraților Brătieni.‖  Varianta schematică a unei prozopografii satirice utilizează, ca o categorie 

estetică predilectă în pamflet, grotescul, cu intenția de punere în corespondență simbolică a 

trăsăturilor fizice și a celor morale. Funcționează aici principiul reflectării tarelor morale în 

defectele de ordin fizic. Presupoziția de lectură este satisfăcută deplin și datorită metaforei ironice. 

Ochii reci, gurile nesătule sunt indiciul lavaterian al caracterului blamabil: „Ochii nu vorbesc, nu 

spun nimic. Dar gurile se agită, se deschid, clămpănesc, vor parcă să apuce, să înghită noi afaceri, 

(…), vieți de țărani, (…), dureri muncitorești și terenuri petrolifere, tot ce a fost vis și năzuință 

(…).‖  

Preferată de pamfletarul oricărei epoci, pentru capacitatea de sugestie într-o formulă 

sintetică, antonomaza denigratoare reprezintă, de obicei, chiar elementul paratextual cu mare impact 

                                                             
33 Mihail Kogălniceanu este cel care va recurge la destructurarea parodică în pamfletul „Crezul moldovenilor‖, din 

1848, în care era vizat Mihail Sturdza, domnitorul socotit drept pricina decăderii definitive a Moldovei. Pamfletarul 

inversează polii binelui şi răului: „Crez întru unul singur interes, izvorul a tot răul, făcătorul mârşăviilor şi al 

nelegiuirilor, văzutelor tuturor şi nevăzutelor, şi întru unul Mişelul domn, fiul blestămăţiei, cel unul fătat, carele din 

tatăl său s-a născut după câţiva ani, întuneric din întuneric, diavolul adevărat din Iuda adevărat, din pacatele 

moldoveneşti lepădat ca şi tatăl său (…)‖; „şi întru unul blestămatul tâlhar, domnul nebuniei, carele de la mârşăvie 

purcede (…)‖ (în Geogescu-Buzău,G.; Satire şi pamflete (1800-1848), Editura pentru literatură, Bucureşti, 1968, pp. 
162-163)  
34 Magda Răduță, „Nici mănuși, nici milă.ŗ Trei pamfletari interbelici, București, Editura Universității, 2013, p. 151 
35 „Hienele‖, publicat în Facla, nr. 49/ 10 decembrie 191; în N. D. Cocea, Scrieri alese, pp. 41-42 
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asupra lectorului. Cocea face apel la o antonomază cu sorginte în superstiția populară referitoare la 

existența sufletelor care bântuie lumea celor vii, după trecerea în neființă, creaturi cu o simbolistică 

negativă. „Strigoii‖
36

 sunt, într-un portret colectiv deloc măgulitor, aceia care conduc țara ca niște 

umbre malefice, uniți prin interesele oneroase comune. Enumerația abundentă, cu amplificarea 

intenției de satirizare, anafora verbală întăresc nota de sarcasm: „Îi unesc (…) jafurile, concesiunile, 

privilegiile, abuzurile, ilegalitățile, cointeresările. Îi unesc averile fabuloase făcute împreună, 

consiliile de administrație împărțite frățește (…). Îi unesc plăcerile vieții stoarse ușor din munca 

unui popor de robi, (…), zilele fără trudă și nopțile fără grijă, lunile tihnite și anii admirabili (…).‖ 

În pamfletul „Marele căpitan‖
37

, titlul este construit pe baza virtuților de sugestie retorică ale 

antonomazei ironice. În variantă nominală, deși, aparent, elogioasă, antonomaza perifrastică, 

formată din adjectivul  antepus al calității superioare și din substantivul ce denumește comandantul 

de rang înalt, înșală așteptările de lectură. Pamfletul lui Cocea ia forma inedită a unui text cu 

laitmotivul sugerat memento mori : „Și vei muri și tu, sire. (…) Ai strâns averi ! (…) La ce ți-au 

folosit ?! (…) Copii n-ai avut. (…) Ai fi putut, în schimb, să trăiești pentru alții. N-ai trăit decât 

pentru pentru tine. Rozându-ți buzele, care au mințit și au înșelat toate speranțele, te-aș întreba : - 

Ce ai făcut pentru urmașii tăi ?‖ Ulterior, pamfletarul conturează un tablou în care alegorismul 

configurează intenția satirizantă, pentru a sugera o pedeapsă pe măsura crimei comise : „Făcându-

mi culcușul în țeasta ta, te-aș chinui, sire, zi și noapte, ani și veacuri întregi, cu întrebări și reproșuri 

postume. Aș fi viermele tău și conștiința ta. Plimbându-mă ca într-un palat, râzând cu hohot în 

craniul gol, aș aștepta acolo (…).‖  

Portretul șarjat ad personam din  „Prințul‖
38

,  valorifică dubla comparație-imagine, cu 

aceeași intenție denigratoare, în care comparantul este preluat dintr-o specie inferioară pentru a 

sugera defecte de caracter ușor decodabile (îngâmfarea, prostia) prin simbolistica atașată păsărilor 

respective (păunul și curcanul): „Îngâmfat ca un păun care-și resfiră coada și țanțoș ca un curcan, 

care se rotește într-o ogradă plină cu găini.‖ 

Cocea nu abuzează, ca alți pamfletari, de strategia caricaturizării, metodele ridiculizării sunt, 

în cazul său, cu extracție retorică mai profundă. În special construcția antifrastică este cea care-i 

slujește cel mai bine scopul denigrator. Sub masca grijii pe care i-ar purta-o regelui Carol, 

pamfletarul pretinde că dorește numai binele Maiestății Sale, însă, prin intermediul antifrazei, 

Cocea propune cititorului o cu totul altă grilă de lectură: „Doamne, ce lovitură! Ne sângerează 

inimile, ni se împietresc sufletele de durere! Scumpul nostru rege, marele nostru suveran, adoratul 

nostru monarh, drăguțul nostru domnitor (…) s-a îmbolnăvit iarăși. S-a îmbolnăvit.‖
39
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Abstract:Defying the preconceived ideas of the Islamic world, physician, writer and psychiatrist Nawal El-
Saadawi (1931-) was born in a small village in Egypt. Ever since she was young, she has clung to writing as 

the only way to survive mentally. Thus, in 1944, the author signed her first novel Memoirs of a female child 

called Su'âd as Ŗthe demons of writing inhabited her even as a child.ŗ
1
 In 1955 Nawal completed her 

medical studies at the University of Cairo. In spite of education quite open to the values of the West, Nawal 

suffered much in his childhood because of the inequities of a traditional society. Her first marriage to a 

medical colleague lasted only two years. The period when practicing medicine in their native lands - Kafr 

Tahla village - comes in contact with the daily suffering of women who had to suffer domestic violence and a 
tortured life especially in the rural area where lack of access to education was obvious. Her career begins to 

emerge when she was appointed director within the Ministry of Health. This is where she meets the next 

husband - Sherif Hatata - physician, writer and communist and translator of some of her novels. Her first 
book is a collection of novels, I Learned Love (1957). In the following years the author signed other short 

stories and novels A Moment of Truth (1959), Little Tenderness (1960), The Thread and the Wall (1972), Ain 

El Hayat (1973), She was the Weaker (1977), Death of an Ex-minister (1978), Adab Am Kellet Abad (2000). 
 

Keywords: feminism, apostasy, feudal society, psychiatrist, medical practice 

 

 

As a result of the novel she published in 1972, Woman and Sex, in which she brought into 

the public‘s eye the abuses which the women of that time had to endure, including the practice of 

female circumcision whose victim had been even the author, she lost her job in the ministry and 

editor of a magazine published by her: Health. For three years, between 1973-1976, Nawal 

dedicates herself to research work at the Ain Shams University in Cairo. Studies and research on 

neurosis have brought her into contact with a prisoner in the women‘s prison: Qanatir. What she 

learned about living in the women's prison was to be the basis of the novel Woman at Point Zero 

(1975). Never losing the courage which taught her to survive as a doctor and woman in a 

profoundly unjust world, El-Saadawi initiated in 1981 the publication of a magazine that fights for 

women's rights - Confrontation. This defying of the regime would bring her incarceration for a 

short period of time. Two years after she regained her freedom, this experience inspired a new 

novel: Memoirs from the Women's Prison. In 1988, seeing when she saw her life threatened, Nawal 

took the path of political exile in America from where she returned to Egypt eight years later. 

In 2002, a trial for apostasy (the denial of Islamic faith) was instituted against Nawal. 

Fortunately, the solidarity of the society came to her aid. Five years later, her daughter, Mona 

Helmy, in her turn, writer, journalist, and militant for women's equal rights, was accused of the 

same thing. Mona has inherited from her mother the desire to overcome traditional customs, 

stigmatizing in her articles the profoundly unequal world in which women must live. Licensed in 

economic policies, Mona has approached areas of the most varied: urban studies as masters studies 

and environmental studies as doctoral studies but has not hesitated to address areas such as 

pharmaceuticals (being a researcher in a company) and even forensics and sociology. Whether it is 

the Islamic society that prevents the woman from reaching her intellectual potential through the 

explicit prohibition of rights, whether we are talking about Western society, where the imposture of 

                                                             
1 Fedwa Malti-Douglas, Men, Women, and God(s): Nawal El Saadawi and Arab Feminist Poetics, University of 

California Press, 1995, p. 12 
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equal rights is even greater as women are perceived as goods appreciated more for their appearance, 

the woman does not yet have a truly equal status with the man. Following Monei's lawsuit, one year 

later in 2008, the two: mother and daughter had the pleasure of winning not only the trial but also to 

force the adoption of a law that protects the rights of children born out of wedlock. Nawal was 

accused of heresy in 2007 when one of his books - God Resigns At the Summit Meeting - was 

banned. 

As if years passed over Nawal did not diminish the infighting of youth, in 2004 she won the 

North-South Prize conferred by the Council of Europe and in July 2016 she led the literary festival 

in London, Africa Writes. Even the events in Tahrir Square in 2011 were not strange to her, for El-

Saadawi took part in demonstrations. The power with which this woman has fought for her 

democratic and feminist beliefs is to be admired as much as she still continues this fight. 

Woman at Point Zero is the remarkable book that brings together the experience of the 

writer as a psychologist, researcher and novelist. Published in Beirut, in 1973, the novel is ―an 

intense and seamless narrative, spare, graceful, and elegant‖
2
 carrying the reader in an unpredictable 

and cruel world, physical suffering and soul torture, loss of esteem, but also the regaining of the 

power to counteract the evil of a profoundly religious, almost feudal society. The novel is based on 

the author's experience during the counseling of the women who had suffered the imprisonment. 

One of the most disturbing cases is that of a woman who awaits the execution of the death penalty 

she was convicted of killing her pimp. The story reveals the trauma experienced by the main 

character: Firdaus. Raised in a poor family, with an abusive father, the woman suffers the first 

trauma: physical one – female circumcision. Orphan from a young age comes to be cared of by the 

uncle, and the only education brings her relief. The patriarchal society in which she lives requires 

that she be married after the end of her school, against her will, with a far-off and much older 

relative. Victim of domestic violence, Firdaus escapes and finds what she thinks her great love is. It 

turns out that this odious man is far more cruel than she could imagine: not just physical violence is 

the one that humiliates her but also her use as a sexual slave for her lover's friends. The only way 

she thinks she can choose in this terrible life is prostitution. Frustrated by the situation in which she 

indulges in, Firdaus chooses an honest life in an office, but realizes that the lives of women who 

earn their bread through honest work is even worse than of the life of prostitutes. She returns to her 

old profession and ends up being condemned for stabbing her pimp. The oppression of the system 

does not come as a punishment in itself, but as an attempt to prevent Firdaus from revealing the 

lived nightmares and truths she has come to know. 

The narrative in the first person that the author uses as a witness to the disclosure of the life 

story of the convicted makes this novel gain a high veracity. We understand from the author, that 

both women: the psychiatrist (the author herself) and the former prostitute (Firdaus) are subjected to 

the same oppressive forces of patriarchal society even if their social status differs significantly. In 

the end of the novel, the author confesses the nature of her feelings, the state of helplessness that 

takes hold of her whole being, and the rebellion that grows facing the fate of millions of women 

who end up terribly, anonymously, suffering from physical suffering and psychological humiliation. 

The more the author reveals of the cruel realities of the society in which she lives, the more we feel 

her repulsion, but also the force that grows in her soul, the strength to carry on the story of the 

convicted woman, to fight against the injustices of an oppressive society where the woman is only 

seen as a carnal object, a good that can be traded, or whose decent life is refused. The options of the 

woman in the society that El-Saadawi portrays are limited: either live according to the rules 

imposed by religion and the patriarchal society giving condemnation to the loss of self-esteem or to 

choose the way of prostitution in which there is no room for recognition of the status in society. The 

woman, as a general character of the novel, seems to be a perpetual outlaw who is not given the 

freedom to build her own destiny. The cruelest truth that the novel reveals to us is that the self-

respect itself is destroyed; left without self-esteem, the Islamic woman can only transform into an 

                                                             
2 Juliet O‘Keefe, The   Vision   of   Nawal   El   Saadawi, in Democratiya 15, winter 2008, p. 125 
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object. Even sadder is that this acceptance becomes part of the woman's being. The opposition to 

the forces which bend her begins to decline and, ultimately, she is forced to assume a lower social 

role. The lack of education and viable choices transforms any spirit, however free it may be born, in 

a simple machine, in an empty body that is merely satisfied with survival. 

If we could draw the parallel with the dictatorial regimes that have existed through human 

history or still exist in our society, we will notice that the same principle - the annihilation of 

individuality - is applied systematically but at the level of society. To kneel the human being, with 

all its beautiful values, the first step is to destroy confidence in its own value. What the novel brings 

into discussion as the main theme is the idea of exercising power. It is the ability to break the will of 

souls, to humiliate them so much that nothing that is odious is no longer felt unnatural. Overcoming 

psychological drama can only be done by getting out of victim status. Once this path chosen, ahead 

of any soul thirsty for freedom there are two ways: the active struggle or death. If we analyze the 

author's life, we come to the conclusion that she chose the first option. The character of the novel, 

Firdaus, chooses the second way: going out of this existence because she refuses to switch the death 

penalty to a life in prison. The message she sends is a tough one: better death than a defeated life. 

Both forms of revolt involve, instead, a painful first step: awareness. The themes of the novel are 

numerous and the questions raised are timeless: the freedom to decide our own fate, the exertion of 

power on another as an escape to the fight with our own weaknesses, the power of truth spoken and 

conscious, and the recapture of pride lost through the ability to oppose the abuse. If she cannot 

destroy the evil that infests society and oppresses some of her peers, Firdaus chooses self-

destruction. Death seems, for the central character of the novel, the only way to get out of the bitter 

maze in which life threw her: ―Firdaus is in fact at the point of zero: she moves towards her erasure 

from the world, and her refusal to live in the end leaves her as a literal zero: non-existent.‖
3
  

Although it is partly a fiction, the novel is based on the life story of a convict that the author 

met in his work of psychiatric research. Even if the action develops around just two central 

characters: Nawal (author) and Firdaus (the one who narrates her trauma), the depth of the novel is 

a special one. We understand from El Saadawi's writing that human society is a complex structure. 

We are all interconnected. When one of us suffers an injustice, we all suffer. And the price of 
suffering individual is paid by all of us. The book not only unveils cruel truths about the status of 

women in the traditional Islamic society but can be extrapolated to the human universe in which, 

whether we admit it or not, we can all be the executioner or the victim. Which part of the barricade 

we are located is the only act of human finality and the reporting of our entire existence starts from 

this ―zero degree‖, that of the awareness of the power we carry in ourselves: the free will.  

In 1974, the author returns with a new novel, God dies By the Nile. This time, the context of 

the action is placed in the rural area of Kafr El Teen village. Major members of the society: the 

mayor, the Imam, the physician and the local healer, instead of defending the inhabitants they lead, 

exploit, rape or throw them in prison as they wish. If in the previous novel the women's drama is 

revealed in the difficult world of men, in God dies By the Nile the register widens so that we witness 

the misery of a whole community controlled politically, religiously and economically at the mercy 

of the executioners. The way to control is fear. If in the previous novel humiliation is applied to a 

narrow class - women - now inequity and evil extend over the entire village. Men are tortured, 

imprisoned or killed, and women humiliated. We painfully discover that man can be the victim, and 
executioner at the same time. Even if they all suffer, some villagers may be as cruel as their peers, 

as they are those who abuse them. An image is like in Dante's inferno, a world of concentric layers 

of evil that does not let anything escape. Evil can only act by exerting fear and manipulation. Like 

Firdaus, Zakeya - the feminine character of this novel - reaches awareness. The awakening from 

religious darkness with which the whole village is manipulated is done through awareness. In this 

novel as well, the author reiterates the theme of awakening to reality as the first step on the path to 

opposition to evil. The same motif for getting out of darkness that ignorance casts on people's 

                                                             
3 Ibidem 
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consciousness seems to be the central idea in most of Egyptian psychologist‘s novels. The 

characters almost do not realize what happens to them, being mere puppets in the hands of their 

oppressors. 

Accused of excess thesism, El-Saadawi's prose does not fall into exaggeration. Nawal does 

not apology to simple ideas or unnecessary propaganda. The writer deciphers souls whose evolution 

from the state of victim to action is analyzed under a microscope magnifying glass. Her writing is 

like the job she embraced in the first part of his life, medicine, a tough one. Accustomed to the 

strenuousness of medical studies, Nawal does not disappoint readers with hypocrisy and sweet talk, 

but on the contrary, with a tough tone that seems to be tailored to the revelations she makes. The 

writer's speech is an analogy with medicine:‖a scalpel (…) never far from the pen.‖
4
 The precision 

and determination with which the author makes incisions into the society‘s enmity resembles the 

work of a surgeon who exposes tumors. For this former practitioner of medicine, the noble 

profession is located  ―at the intersection of social power and corporal consciousness.‖
5
 El-Saadawi 

writes not only to the oppressed women of the Oriental world, it writes for all the oppressed of life, 

no matter the geographical area, time or religion: ―I write for people everywhere who believe in 

justice, freedom, love, equality, peace, and creativity.‖
6
 

Memoirs of a Woman Doctor (1955) reopens the issue of gender inequality. This time it is a 

lack of professional equity because the main character discovers that although she graduated from 

medicine and should be equally professional with men, society marginalizes her because she is a 

woman. Building a career in medicine, overcoming preconceptions and witty mentalities and 

struggling to find the identity as a female doctor in a man-led world are the main themes. The 

practice of medicine is the one that ensures release, ―the escape from the social and professional 

roles.‖
7
 The world in which the physician lives her life is where men can have everything they want 

while women are destined, by birth, to play a single role: to perpetuate the species. The medical 

studies of the author, as in the case of the central character of the novel, give her the strength to 

overcome the inferiority in which she was grown and to understand that, at least biologically, all 

people are equal, regardless of gender. 

What El-Saadawi writes is generally valid. It is not only addressed to Arab readers, but also 

takes into account general human mistakes. For the desire to take possession of one's body and to 

psychically kneel are human beings defects regardless of race, religion and country. What the 

author reveals through the introduction of religious dogmatism is a universal fact: the struggle of 

the human being to unravel from terror. Just as we have lived the dictatorship and know 

unpredictable ways of other peoples to be psychically annihilated, so the Arab writer also refers to 

the traditionalist, patriarchal and dogmatic character by which spirituality is brought into 

amorphous state, being unable to fight back. Totalitarianism or any constraint, whether it is social, 

religious or customary, only deny individualism and kill initiatives. What can be more damaging 

than destroying what makes us unique! 

Accused by her own society, El-Saadawi is, beyond the rare ability to assume an open 

opposition to the Islamic system, a living link between the West and the Orient. She goes beyond 

mere ideological struggle because speaks in the name of Arab women but addresses the general 

consciousness of humanity. The themes of reflection she proposes are arhietipal and aim at the 

freedom of the individual, confronting the oppression and coming to a state of awareness. The 

writer proposes that, regardless of the opposition she is facing, to continue to reveal the true identity 

of the woman: ―My pen will continue to lay bare the facts, clarify the issues, and identify what I 

                                                             
4 Fedwa Malti-Douglas, Men, Women, and God(s): Nawal El Saadawi and Arab Feminist Poetics, University of 

California Press, 1995, p. 12 
5 Idem, p. 20 
6 Adele S. Newson-Horst, Conversations with Nawal El Saadawi, ȋn World Literature Today, Vol. 82, No. 1, 2008,  p. 

55 
7 Fedwa Malti-Douglas, Men, Women, and God(s): Nawal El Saadawi and Arab Feminist Poetics, University of 

California Press, 1995, p. 22 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

519 

 

believe is the truth.‖
8
 This mission of faith has as analogy the practice of medicine: that of medicine 

whose purpose is precisely to identify the diseased part of the body. The body is, by extrapolation, 

society, and any harm done against one of its members poisons the whole, spreading as cancer. The 

writer's duty is for El-Saadawi to identify the disease that attacks one of the cells of society: the 

woman. The practice of medicine after graduating from the university has brought her closer and 

closer to the nightmare of Egyptian women, mutilation and childhood loss. During this time El-

Saadawi finds out that even more unfortunate women exist: Sudanese girls suffer total mutilation. 

The horror of experiencing these things and discovering even greater atrocities followed the writer 

throughout her life. 

The fact that El-Saadawi was a doctor has a great influence in her writings. Used not to look 

at the human body with the reticence specific to the society in which she lived in, the author has far 

surpassed the taboos associated with the woman's body. Detained and relieved of this contradiction 

of the inability to speak openly about human physiology, release due to his medical studies and the 

active profession of this profession, El-Saadawi was able to concentrate much more effectively on 

the more important themes that society gave her: ―in her work, medicine allows the female 

physician to question games of power and social hierarchy. El-Saadawi‘s medical eye is never far 

from her literary pen.‖
9
 The body of the woman that Nawal presents is a pretext for portraying more 

important concepts grafted on social and political conflicts as background themes. The corporeality 

to which the author often makes references is the fine fabric that incorporates the fundamental 

social and religious issues. Nawal's feminine characters are desperately trying to recover the body 

that society has proclaimed itself as a master. The rape to which some of her heroines are subjected, 

their physical mutilation and the inability to decide on their sexuality are not just facts but signs of 

the disease of a society that forces individuals to obey blindly: ―the violations in El-Saadawi‘s 

textual corpus are more than literary and metaphorical. They are also social.‖
10

 Like revenging on 

the patriarchal society that condemned her not only ideologically but even thrown her into prison 

for her beliefs, the writer violates almost all the rules imposed by this dictatorial society. Thus, she 

has the courage to divorce twice, to travel abroad on her own (something impossible according to 

Islamic customs), writes freely and, most seriously according to the Egyptian traditions, pushes 

other women to claim for their place in community. 

The Hidden Face of Eve (1977) starts with a statement of how the book was created. Again 

comes into discussion the author‘s medical studies and the strong connection between her literary 

work and her healing powers: ―Long years of medical practice in both urban and rural areas, and 

men and women who day after day rang my doorbell and stepped across the threshold of my house, 

carrying their load of psychological and sexual problems, have led me to write this book.‖
11
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Abstract: Inserting into the panel of literary and reading societies of the students of the second half of the nineteenth 
century and the first half of the twentieth century, which aimed at promoting the national identity by cultivating their 

own language, the Reading Society „I.M.Kleinŗ of Blaj's theological students, translated into Romanian several 

important works from the European religious literature (for example, from St. Alfons Maria de Liguori). This study, 
titled „IMKleinŗ Reading Society of the Theologians of Blaj (1863-1948): translations from the European Religious 

Literature, provide a list of published translations, analyzes the motivations of their choice, identifies the intent to 

connect to the European spirit and assess the impact that translations have had in the cultural context of the time. 
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It is wise thing that, keeping your own and specific identity, learning from the "other's otherness", take 

advantage of the experience or heritage (cultural, economic, spiritual) of the one who, having more favorable 

conditions, has developed before you. The smaller nations took the example of the larger, stronger, more 

developed nations by virtue of the communion that must exist between people, institutions, nations. The 

Romanian nation took over, for example, ideas about democracy and constitution from the French nation; the 

Greek-Catholic Romanian believers took over from their Catholic European confederates effective devotions 

and Western pastoral methods. The Romanian translations of some European works illustrate the aspirations 

of Romanian intellectuals to connect with the culture of time. 

The Transylvanian Historiography notes that in the second half of the 19th century the Transylvanian 

Romanian society passed from the political militancy of the 1848 Revolution to the cultural militancy. A 

fundamental characteristic of this period is given by the awareness of the importance of the phenomenon of 

union of the intellectual forces, registering in this sense the establishment of numerous institutions, 

associations, societies, meetings with the declared purpose of cultivating the Romanian language and 

literature. The strategy is assumed at all levels of society and through the introduction of the book into 

various social environments, with the intention of contributing to the intellectual and material rise of all 

Romanians. 

In the spirit of intellectual and especially spiritual enrichment, the theological students of Blaj, under 

the guidance of their coordinating priests, decided that, in addition to their specific Romanian texts, they 

would translate some religious works from different European languages from the Catholic area. In the 

present study we shall identify the works to be translated, the motivations of the translation effort, the foreign 

translators, the type of translated literature, the coordinators who proposed to the theologian students the 

works, the impact they had on their formation. In order to identify the translated works we have recourse to 

three primary sources: the translated translations, the bibliography in the periodical press of the time when 

these works were reviewed and presented to the public, to the Romanian Modern Bibliography - 

Retrospective Romanian Bibliography – detectable on the internet 
1
; we did not verified the State Archives - 

Alba Iulia Branch, the Blaj Theological Academy Fund, with possible reading books of the Reading Society. 

We present the translations in the chronological order of their publication. From the beginning, we specify the 

                                                             
1 http://www.biblacad.ro/bnr/brm.php (accessed on November 1, 2018). 
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context of the era of the establishment of different forms of associations and societies, determined by the need 

to raise the Romanian nation through culture; we find ourselves in the period when a multitude of 

professional, cultural associations, in which periodic meetings were held and where were organized 

conferences, literary or moral readings, all pleading for the illumination of the people through education. It is 

enough to consult collections of magazines from the end of the nineteenth century and the beginning of the 

twentieth century and to observe a lot of announcements of establishing associations or convening 

conventions at their meetings. 

At the Greco-Catholic Theological Seminary in Blaj, founded in 1754, various religious associations of 

students were established and activated. For example, in 1905, the spiritual father of the Blaj Theological 

Seminary in Blaj, Stefan Roşianu, set up the "Marian Reunion of the Clergy of Blaj‖
2
. Also at the beginning 

of the 20th century a movement was initiated in the secular and religious world, against the ravages it 

produces in the Romanian society the vice of the alcohol. And the clergy in Blaj integrated this movement 

with an anti-alcohol covenant, on which they subscribed on December 17, 1910, eighty students in theology 

and alumni of the "Buneivestiri" Seminar in Blaj
 3

. Later, the theologians of Blaj also established a 

"Temperance against Alcohol Meeting", with 77 members under the leadership of the spiritual father Stefan 

Roşianu. The League was set up in early 1913 and did not have any activity outside the Seminar, but it 

strengthened its ranks with the entry of other colleagues who were initially unconvinced, have gained 

knowledge of how alcoholism can be countered. There took place several meetings, one constitutive, and 

others about the ravages of alcohol for the human body, about the means of giving up the addition of 

alcoholism. Secretary was Simion Gizdavu
 4

. 

In the most well-known and most enduring association of theology students (alumni, seminarians) of 

the Archbishop Theological Seminary in Blaj was Reading Society "Inocentiu Micu Clain" of Blaj 

theologians founded in the school year 1863-1864. Since the appearance of the Gazette "Unirea", that is to 

say, from 1891, are palpable and illustrative The General Reports presented each year and published in this 

gazette
 5

, as well as at the end of the school year on June, 18 1892
6
, when the president was Ştefan Roşianu 

(the future spiritual confessor of the school), and in the following years
7
. In 1898/9 the president was Victor 

Macavei
8
 (the future General Vicar of the Blaj Metropolitan Church). In the year of1899

9
 a literary evening 

of the society was organized during the Blaj Synod in November 1899
10

, but take place such evenings also 

with other occasions
11

, for example, in the memory of bishop Inocenţiu Micu Clain in 1902
12

, to whom a 

                                                             
2 Teodor Lazăr, Un congres al Reuniunilor Mariane, in „Unirea‖, Blaj, 1914, nr. 62, p. 1; Constituire, in „Unirea‖, Blaj, nr. 27, 

1934, p. 4. 
3 Cf. „Unirea‖, Blaj, nr. 57, 1911. The subject was analyzed by Victor Tudor Roșu, Reuniunea de Temperanță Antialcoolică de la 

Blaj (1910-1917), in http://www.cclbsebes.ro/docs/sebus/25_Rosu_Tudor.pdf (accessed on November 1, 2018). 
4 Simion Gizdavu, Raport despre activitatea «Reuniunii de temperanţă a teologilor din Blaj», in „Unirea‖, Blaj, nr. 50, 1915, p. 2; 

„Unirea‖, Blaj, nr. 51, 1915, p. 2; „Unirea‖, Blaj, nr. 52, 1915, p. 2. 
5 Raportŭ generalŭ despre starea şi activitatea societăţii de lectură «Inocenţiŭ M. Clain» a teologilorŭ din Blaşiŭ pre anulŭ scol. 
1891-92, in „Unirea‖, Blaj, 1892, nr. 26, pp. 201-204. 

6 Cf. „Unirea‖, Blaj, 1892, nr. 31, p. 244. 
7 Raport general al societăţii de lectură «Inocenţiu M. Clain» a teologilor din Blaş pe anul şcolar 1894/5 (continuare), in 

„Unirea‖, 1895, nr. 38, p. 301; in „Unirea‖, 1895, nr. 40, p. 319; Raport general al Societăţii de lectură «Inoc. M. Clain» pe anul 

scolastic 1895/6, in „Unirea‖, 1896, nr. 32, p. 252-253; in „Unirea‖, 1896, nr. 34, p. 268; Raport general al societăţii de lectură 

«Inocenţiu M. Clain» a teologilor din Blaş pre anul scolastic 1896/7, in „Unirea‖, Blaj, 1897, nr. 31, p. 244; in „Unirea‖, Blaj, 

1897, nr. 32 p. 252; in „Unirea‖, Blaj, 1897, nr. 33 p. 260; Raport general al societăţii de lectură «Inocenţiu M. Clain» a 

teologilor din Blaş pe anul scolastic 1897/8, in „Unirea‖, Blaj, 1898, nr. 23, p. 180 
8 in „Unirea‖, Blaj, 1898, nr. 44, p. 349. 

9 Raportul general al Societăţii de lectură «Inocenţiu Micu Clain» pe anul scolastic 1898/9, in „Unirea‖, Blaj, 1899, nr. 33, p. 269; 

in „Unirea‖, Blaj, 1899, nr. 34, p. 276. 
10 in „Unirea‖, Blaj, 1899, nr. 47, p. 382. 

11 Serată, in „Unirea‖, Blaj, 1901, nr. 5, p. 40; Adrian Solomon, Învăţământul muzical blăjean, Ed. Buna Vestire, Blaj, 2003, pp. 

105-106. 
12 Serata Societăţii «Inocenţiu Micu Clain», in „Unirea‖, Blaj, 1902, nr. 5, p. 43. 

http://www.cclbsebes.ro/docs/sebus/25_Rosu_Tudor.pdf
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festive word was spoken
 13

. In the reports of the following years
14

, that until now, was presented the activity 

of the Society and are nominated its presidents; for the year 1903-1904 the society chosen its president on 

Octavian Popa for the year IV
15

, for the year 1905-1906 the president is Simion Gogan and the vice-president 

Septimiu Popa (future clergy, professors and publicists)
16

, for the year 1908-1909 the president was Iuliu 

Maior
17

 (the future canon and director of the "People's Union" from Blaj), in 1910-1911 the president was 

Alexandru Lupean (who become teacher and writer of Blaj)
18

, in 1911-12 was Teodor Groza
19

, in 1912/13 

was Ioan Crişan
20

. Here comes another report, on 1913/14
21

, and in 1914-15 the president was Octavian 

Modorcea
22

 (the future teacher of Blaj). In April 23, 1915 was elected honorary member Ioan Urban Jarnik 

(the famous Czech philologist, member of the Romanian Academy), who responds with a beautiful letter 

published in „Unirea‖
23

. The reports continue
24

 until the interwar period, when the society has a rich activity. 

In December 16, 1929 the society arranged a celebration dedicated to Augustin Bunea, organized by the 

president I. Borcea
25

. Sunday, July 5, 1930, the graduates of the Blaj Academy of Theology organized an 

artistic-literary evening in saline consultation room of Uioara-Mures, where shall speak the pr. Dumitru 

Neda, the leader of the Reading Society Inocenţiu Micu Clain
26

. By 1934, when the president was Gh. Simu, 

the Society holds its festive Anniversary Meeting of Annunciation. By the lead of  pr. dr. Septimiu Todoran, 

the Reading Society chosen for 1934-1935 as president, Teodor Racoviţan etc.
27

. In 1939 the theologians of 

Blaj gave a concert on the occasion of the 75th anniversary of the establishment of the reading society 

IMClain
28

.  

In the meetings, assemblies, or periodical meetings were speeches on various topics
 29

. In addition to 

this, there is a constant desire for the program of assemblies to include prayer moments
 30

.  

But a rich activity of the members of the Reading Society "Inocentu Micu Clain" of the theologians of 

the Blaj Archdiocese Seminary at the beginning of the 20th century was that of a few translations from the 

universal Catholic literature that we present here. The first published book is that of Aloisiu Melcher, Epistole 

cătră unu preotu tineru [Letters to a young priest], de Aloisiu Melcher, directoru alu locului de peregrinagiu 

Unsers Herrn Ruhe sî inspectoru scolasticu, translated by the Members of the Reading Society Inocentiu M. 

Clainu, Part I,  Blasiu, Archidiecesanu Seminar Printing House, 1890, 369 p. 2
nd

 part
31

 published in Gherla, 

                                                             
13 Eugen Pop Păcurar, Cuvânt festiv rostit rostit la serata societăţii «In. M. Clain» a clericilor din Blaj [despre IMClain], in 
„Unirea‖, Blaj, 1902, nr. 5, p. 45; in „Unirea‖, Blaj, 1902, nr. 6, p. 54. 
14 «Inocenţiu Micu Clain». Societatea teologilor din Blaş. Raport general  pe anul scolastic 1900-1901, in „Unirea‖, Blaj, 1901, 

nr. 28, p. 228; in „Unirea‖, Blaj, 1901, nr. 29, p. 237; Raport general despre activitatea societăţii de lectură «In. M. Clain» pe 

anul 1902-1903, in „Unirea‖, Blaj, 1903, nr. 26, p. 268. 
15 in „Unirea‖, Blaj, 1903, nr. 42, p. 415. 

16 Raport general despre activitatea societăţii de lectură «Inocenţiu M. Clain» pe anul scolastic 1905-6, în „Unirea‖, Blaj, 1906, 

nr. 33, p. 258; Raport general despre starea şi activitatea societăţii de lectură «Inocenţiu Micu Clain» a teologilor din Blaj pe anul 

1906/7, in „Unirea‖, Blaj, 1907, nr. 25, p. 228. 
17 Constituire, in „Unirea‖, Blaj, 1908, nr. 42, p. 353. 
18 Constituire, in „Unirea‖, Blaj, 1910, nr. 43, p. 357. 
19 in „Unirea‖, Blaj, 1912, nr. 60-61. 
20 in „Unirea‖, Blaj, 1913, nr. 67-70. 
21 in „Unirea‖, Blaj, 1914, nr. 60, p. 2. 
22 in „Unirea‖, Blaj, 1914, nr. 111, p. 4. 
23 În semn de recunoştinţă, in „Unirea‖, Blaj, nr. 39, 1915, pp. 2-3. 
24 in „Unirea‖, Blaj, nr. 47, 1915, pp. 2-3. 
25 in „Unirea‖, Blaj, nr. 51, 1929, p. 7. 
26 in „Unirea‖, Blaj, nr. 26, 1930, p. 4. 
27 Constituire, in „Unirea‖, Blaj, nr. 44, 1934, p. 2. 
28 in „Unirea Poporului‖, Blaj, nr. 23, 1939, p. 4. 

29 Vitalitatea gintei romane şi trei apostoli ai romanilor: (Samuelu Clainu, Petru Maioru si George Sincaiu). Discursu compusu si 

rostitu de Arseniu P. Bunea, teologulu de anului alu IV-lea la siedintiřa publica a societatei de lectura „Inocentiu M. Clainianaŗ 

tienuta în 17 Maiu st. n. 1876 in Blasiu, in „Transilvania‖, Braşov, nr. 1, 1877, p. 7-10; nr. 2, pp. 18-20. 
30 Cf. in „Cultura Creștină‖, Blaj, nr. 19-20, 1914, pp. 505-508; „Cultura Creștină‖, nr. 16-17, 1917, pp. 492-494. 

31 Cf. in „Unirea‖, 1891, nr. 40, pp. 319-320. Cf. http://www.biblacad.ro/bnr/brmautori.php?aut=m&page=910&&limit=10 

(accessed on November 1, 2018). In „Unirea‖, Blaj, 1891, nr. 42, p. 333, in „Unirea‖, Blaj, 1892, nr. 43, p. 341; in „Unirea‖, 1895, 

nr. 15, p. 117. 

http://www.biblacad.ro/bnr/brmautori.php?aut=m&page=910&&limit=10
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Aurora Publishing House, A. Todoran, in 1892, 316 p. After printing the first volume appear in the pages of 

„Unirii‖, in the later numbers, appeals of the members of the Society addresses to the subscribers to purchase 

the volume so that, the money gathered, to be able to print the second volume. The author - as evidenced by 

the subtitle of the translation - is director of the "Unsers Herrn Ruhe" pilgrimage site in Friedberg (?) and 

school inspector (probably then becoming the Austrian prelate Joseph Melcher (1806-1873) the bishop Green 

Bay in America
32

). The translation was probably from German; we shall have to search and consult the 

translation to find information in this regard in the introduction or on the cover of the translation. The text is 

written in the form of a letter addressed by an older priest to a younger priest, in order to convey to him the 

exhortations of its own experience. 

The second work that surrounds our theme is Alfonsu Maria de Liguori, Pregătire la mñrte, [Preparing 

to die] adecă consideraţiuni asupra macsimeloru eterne folositñre tuturora pentru meditare şi preoţiloru spre 

a predica, transaltion of the Members of the Reading Society „Inocenţiu M. Clain‖, Blaşiu, Ed. Societăţii, 

Tip. Seminariului archidiecezanu, 1893, 438 p., printed in many conditions
33

,  being re-edited in the years 

1913, 1930, 2004
34

. Alfonso Maria de Liguori (1696-1787) was an Italian Catholic bishop, a holy church 

teacher
35

. He wrote many papers, especially morals, a field in which he is considered a master. An 

appreciative ascetic writing of the well known author is Preparing to die [Apparecchio alla morte], written in 

1758. In Precuvântarea traducătorilor it is specified that the translation has the role of enriching church 

literature, giving young people an alternative to apocryphal books such as the The Dream of the Mother of 

God; The Epistle of the Lord or anti-Christian and immoral. Father Ioan Sâmpăleanu, the spiritual of the 

Seminary, was the one who supervised the translation of the work. The fact that this translation of the clerics 

in Blaj was published in the 4
th

 edition (1930) is a proof of the appreciation that the work finds among the 

Greek-Catholic Romanian readers. His consideration of the great Christian truths concerning the sin, the 

shortness of time, the vanity of the world, the mercy of God, the death of the law, the death of the sinner, the 

private, general judgment, the hell, the eternity, the heaven, the love of God, the honoring Eucharist, the 

Preached Virgin Mary, the perfect union with the will of God give the blessed effect. 

It is considered that „dryness‖ ascetic literature, Preparing to die has given and continues to offer rich 

and solid spiritual food to any soul eager for a better spiritual life, so the book deserves a wider spread both in 

the families of intellectuals and in the people
36

. The text consists of 36 considerations useful to the present 

life as preparation for the final moment of good death. The spirituality Sf. Alfons
37

, characterized by the 

simplicity of love for God and His Mother, permeated the Greek-Catholic religious life of the interwar period, 

spiritually forming priests and laymen, seminarians and intellectuals of the time. The translation is dedicated, 

in appreciation and gratitude, to the illustration and clarity of Mr. Victor Zmigelski, honorary chambermaid 

of the Roman Pontiff, professor at the Theological Faculty and the Blaj Gymnasium, editor of the "Unirea" 

newspaper, honorary member of the Reading Society "In . M. Clain "etc. On the first pages are nominated 

ordinary members of the Society, President Ştefan Roşianu. Translators do not specify in which language and 

after which edition they worked. 

Another achievement is the translation of Henry Bolo, L‘abbé, Tragedia Calvarului [The Tragedy of 

Calvary], tradusă şi editată în romînesce de membrii Societăţii de Lectură „Inocentiu Micu Clainuŗ of the 

theologians of, the Publsihing House Societăţii (Joint Stock Press Printing), 1899, 287 p., reviewed in the 

                                                             
32 https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Melcher (accessed on November 1, 2018). 

33 Alfonsu Maria de Liguori, Pregătire la mñrte, adecă consideraţiuni asupra macsimeloru eterne folositñre tuturora pentru 

meditare şi preoţiloru spre a predica, traducere de Membrii Societăţii de lectură „Inocenţiu Micu Clain‖, Blaşiu, Ed. Societăţii, 

Tip. Seminariului archidiecezanu, 1893, 438 p.; ed. a II-a, 1913, 494 p.; ed. IV, Blaj, 1930, 492 p. 
34 Alfons Maria de Liguori, Pregătirea pentru moarte. Meditații asupra adevărurilor veșnice, traducere de Membrii Societăţii de 

lectură „Inocenţiu Micu Clain‖ Blaj, Ed. Galaxia Gutenberg, 2004, 336 p. 
35 Pratica di amar Gesu Cristo; Le glorie di Maria; Del gran mezzo della preghiera; Pratica del Confessore etc. Cf. T. Rey-

Mermet, Il Santo del secolo dei lumi: Alfonso de' Liguori, Roma 1983; V. Ricci, Alfonso Maria de Liguori, în Dizionario 

Enciclopedico di Spiritualità, vol. 1, Ed. Città Nuova, Roma, 1990, pp. 64-69; David Hugh Farmer, Dicționar al sfinților Oxford, 
trad. de Mihai C. Udma și Elena Burlacu, Univers Enciclopedic, București, 1999, pp. 42-43; G. Vitale, Affonzo De Liguori. 

Nobbele napulitano, Franco Di Mauro Editore, Napoli 2012. 
36 Bibliografie, în „Cuvântul Adevărului‖, Bixad, nr. 1, 1931, p. 90. 
37 Carl Keusch, La dottrina spirituale di santřAlfonso, Milano 1931. 
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press of the time
38

 as being a book that emotions to tears, by the description of the most dramatic moment of 

Jesus' life; describes a tragedy, but a holy tragedy, in which God plays the main role. The translation is 

successful, in an archaic and modern Romanian language, with quotations from Clain's Bible. French 

typographic printing and brochure give elegance to the volume. Henry Bolo (1858-1921) was a French priest, 

polemist and writer, who dedicated himself to the preaching and publication of religious works, defying 

conservatism and advocating openness to the world. Being a general vicar and having the ambition of 

becoming a bishop, he conflicts with his bishop of Laval. After the promulgation of the statute of separation 

between the State and the Church in 1905, it became the supporter of the so-called prêtres ouvriers later 

called pretres au travai (labor priests, preti operai), inserted into the professional environment, urging them to 

keep up with the times
39

. He has also published several conferences and studies about Happiness, marital life, 

prayer, etc.
40

. The book has been translated into large European languages; had 18 editions published in 

French and English between 1892 and 1910. 

After few years, appeared the forth translation of the society: I.P. Toussaint, Mântuieşte-ţi sufletul! 

[Save your soul. Sermons] Predici pentru misiuni, traduse în românește de membrii societății de lectură 

„Inocențiu Micu Clainŗ a teologilor din Blaj, Ed. societăţii, Tip. Arhidiecezan Seminary, Blaj, 1906, 591 

p.
41

. The members of the society in the Preface state that they did not change anything in the text besides the 

41
st
 preaching of the original, who was talking about reciting the rosary – „an experience of introduced piety 

in our rite‖ – was replaced it with a sermon on grace (p. X). This author - presented by translators as a 

missionary priest in Italy, Germany and Switzerland - has written several papers, another being translated into 

Romanian
 42

.  

Translators worship the work of spiritual father Stefan Roşianu, professor of theology, who promoted 

parish missions in the Romanian Greek Catholic environment. On the first pages are ordinary members of the 

four years of theology, with the president Simion Gogan - who will become a church writer in Cluj over years 

-; the Vice-President Septimiu Popa - also a later writer. Translators do not specify in which language and 

after which edition they worked. The book presents the themes about which is preached in the parish 

missions: salvation, sin, judgment, hell, repentance, the responsibilities of parents, children, men, women, 

youth, girls, faith, prayer, eucharist, liturgy, frequently communion, The Church, the souls of the purgator, 

etc. 

The fifth translation is Francisc Xaver Wetzel, Vatra familială [Family (home) heart], Blaj, Tip. 

Seminarului teol. gr. cat., 1909, 95 p. processed by the Society „Inocenţiu Micu Clain‖ of the theologies in 

Blaj; Vatra familială. Îndemnuri și sfaturi pentru vieața casnică, Ed. II, reviewed and completed, Tip. and 

Librăria Semin. Teol. gr. cat. Balázsfalva-Blaj
43

.  The review of the book mentions that "Our clergy in Blaj, 

in resting moments, all gather together, and sitting together fraternally think of today and tomorrow (...) 

waiting to guide our beloved Romanian nation in to the bright lights of earthly and eternal happiness‖
44

. Even 

during the studies, "They want to work in this direction, giving this book to the people of Romania to be a 

good, edifying, Christian food." Thus, they chose the book of the famous Swiss writer Francisc X. Wetzel. 

Franz Xaver Wetzel (1849-1903)
45

 was one of the most popular German writers. Raised among the people, he 

                                                             
38 in „Unirea‖, Blaj, 1899, nr. 39, p. 320. Cf. http://www.biblacad.ro/bnr/brmautori.php?aut=b&page=1140&&limit=20 (accessed 

on November 1, 2018) 
39LřÉglise et la France nouvelle, 1892; Ce que sera le prêtre du XX

e siècle, Paris, 1908; https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Bolo 
40 http://data.bnf.fr/12327990/henry_bolo/; http://worldcat.org/identities/lccn-no94000497/ 
41 Cf. http://www.biblacad.ro/bnr/brmautori.php?aut=t&page=660&&limit=20 
42 Sfaturi pentru țărani și viața s[fîn]tului Izidor, edition by Ștefan Roșian, Blaj, Tipografia seminarială, 1907, 50 p. 
43 http://www.biblacad.ro/bnr/brmautori.php?aut=w&page=100&&limit=20 
44 recenzată în „Unirea‖, Blaj, 1909, nr. 18, p. 162. 

45 Born on 25.11.1849 at Rorschach, rested on 31.05.1903 in Ingenbohl, canton Straubenzell (nowadays San Gallo Township). He 

studied philosophy and theology in Innsbruck (1869-1873) and was ordained priest at San Gallo (1874). Episcopal secretary (1874-
1878), professor of religion at Catholic Cantonal School, parish priest at Altstätten (1882-98) and Lichtensteig (1899-1903), 

archipriest (1895-1903) and canonical (1897-1903). A popular reader who has recently been forgotten, has reached millions of 

copies with his religious and apologetic writings and his books of education (Sparen macht reich, 1888; Der praktische Katholik, 

1901), which have been translated into many languages. Cf. J. Duft, Das Schrifttum der St. Galler Katholiken 1847-1960, 1964, 

http://www.biblacad.ro/bnr/brmautori.php?aut=b&page=1140&&limit=20
http://data.bnf.fr/12327990/henry_bolo/;
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became a zealous priest, publishing a lot of books 
46

 - some of them translated into Romanian
 47

 - in which 

provides practical advice to the people around the theme loved by him, that of overcoming the waves of this 

world in order to achieve true happiness and peace of mind. The book is not translated, but rather, it is 

processed from the German original Daheim. Ein Büchlein fürs Volk (A brochure for the people), adapting it 

to the conditions of the Romanian people. For example, the original addresses more to the inhabitants of the 

cities, who work in factories and who read enough, who are turning into democratic or socialist movements. 

This adaptation is a merit of translating theologians, even inserting scenes from the life of the Romanian 

people, thus making a major cultural service. The clerics of Blaj present the principles for the family hearth, 

the family symbol, to heat and illuminate the hearts of those gathered around it. The work begins with the 

example of the holy family, Joseph, Mary, and Jesus, who lived a quiet family life, grounded on the strong 

foundation of faith (p. 18). Notice how the house should be appealing to the mates, that is, orderly and clean 

(pp. 19-25). Describes women how they can earn the hearts of their spouses by preparing tasty and healthy 

dishes (pp. 26-34). Demonstrates the usefulness of books and good newspapers, shows the responsibilities of 

family members to each other (pp. 58-70). He concludes by claiming that the earthly heaven is a peaceful 

marriage where serenity and godliness reign: if there is in the house, then there will be happiness, both earthly 

and eternal (pp. 71-95). The coordinator of the translation was Professor Alexandru Lupeanu-Melin. 

A last (sixth) translation of the reading society is St. Alfons de Liguori, Fie voia Ta… Conformare cu 

voinţa lui Dumnezeu [Be your will ... Comply with the will of God], translation by Dr. Septimiu Todoran, 

Publishing House Soc. de Lectură „Inocenţiu M. Clain‖ of the theologies in Blaj, Blaj, 1942, 47 p
48

. It is the 

second writing of this saint approached by the theologians of Blaj. The book is translated after the Italian 

original Uniformità alla volontà di Dio. Holiness is for all: this is the project that animates the life and work 

of St. Alfonso Maria de Liguori. To accomplish it, he comes out of monasteries and churches, descends on 

the streets and approaches people, reaching out to them by word, preached but mostly writing. In his spiritual 

works we find the characteristic features of the Alfontsian prose: simple, direct, never colorless, rooted in 

reality at the center of it, standing the luminous light of the faith care guiding the steps of man. After 

centuries later, his books continue to be demanded and meditated, being a spiritual food for the growth of 

Christian life and, at the same time, a guide on the road of perfection. Other writings of this great saint have 

been translated
 49

. 

In the conclusion of this study, we synthesize the data obtained from the research. The theologian 

students in Blaj identified and translated into Romanian six of the most important religious works of Western 

Catholic literature. The motivations of their approach are three: the spiritual edification of the Romanian 

readers, giving them quality spiritual food; connection to the universal Catholic patrimony, especially since 

they did not translate Eastern authors; the enrichment of church literature, offering young people an 

alternative to immoral, anti-Christian or apocryphal books The Dream of the Mother of God or the Epistle of 

Christ
 50

. The motivations of their approach are three: the spiritual edification of the Romanian readers, 

giving them quality spiritual food; connection to the universal Catholic patrimony, especially since they did 

not translate Eastern authors; the enrichment of church literature, offering young people an alternative to 

immoral, anti-Christian or apocryphal books 

                                                                                                                                                                                                          
spec. 93-102, 174; C. Dora, Augustinus Egger von St. Gallen, 1833-1906, 1994, 400-404; H. Witzig, Polenta und 

Paradeplatz, 2000, 320 sg.  http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D46400.php. 
46https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Angebote/autor=Wetzel+Franz+Xaver; http://worldcat.org/identities/lccn-

nb2006019775/.  
47 Calea spre fericire. Pentru tinerime, trad. de P. A. N., Tipografia Seminarului teologic greco-catolic, Blaj, 1914, 103 p., colecția 

„Biblioteca din Blaj‖ nr. 5; Bucură-te Marie, trad. de Ioan Belu, Gherla, 1913, 80 p. (recension in „Cultura Creștină‖, Blaj, nr. 20, 

1913, p. 640; in „Unirea‖, nr. 3, 1914, p. 7). 
48 The book was reedited by pr. Lazăr Dogariu, Tip. Mediaprint, Târgu-Mureş, 1995, 48 p. și la Ed. Serafica, Roman, 2007. 

49 Cf. Anton Rus, Pietate și devoțiuni. Viața spirituală în Biserica Greco-Catolică din România (1918-1948), capitol: Traduceri 
din literatura religioasă catolică, in progress. 
50 In Precuvântarea traducătorilor in Alfonsu Maria de Liguori, Pregătire la mñrte, adecă consideraţiuni asupra macsimeloru 

eterne folositñre tuturora pentru meditare şi preoţiloru spre a predica, traducere de Membrii societăţii de lectură „Inocenţiu M. 

Clain‖, Blaşiu, Ed. Societăţii, Tip. Seminariului archidiecezanu, 1893, 438 p.; (ed. a II-a, 1913; ed. IV, Blaj, 1930, 492 p.). 

https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Angebote/autor=Wetzel+Franz+Xaver;
http://worldcat.org/identities/lccn-nb2006019775/
http://worldcat.org/identities/lccn-nb2006019775/
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We note that the translation and publication process was coordinated by teachers or spiritual leaders of 

theologians, those who perceived the need for translations that identified the target works and those who had 

theological and philological skills necessary for translation. 

The addressee of the translations are believers (Preparation to die; The Tragedy of Calvary), young 

men, priests (Letters to a young priest; Save your soul. Sermons) and families (Family Heart). The themes of 

the translated works are the life of the priest (Letters to a young priest) and his pastoral activity (Save your 

soul. Sermons), good preparation for death (Preparation to die), meditations on the Passion and the Death of 

Christ (The Tragedy of Calvary), the Christian family (Family Heart) and living according to God (Be your 

will ... Comply with the will of God). 

We find that of the five translators, one is German (Melcher), one is Italian (Alfonso de Liguori), one is 

French (Bolo), one Swiss (Wetzel) and one Italian or Swiss (Toussaint); one is bishop and saint (St. Alfonso 

Maria de Liguori), four others are priests (Melcher, General Vicar, Professor and canonist Wetzel, Toussaint, 

missionary). The languages from which it was translated are German (Melcher and Wetzel), Italian (Alfonso 

de Liguori), French (Bolo and Toussaint), aspect that is not very clear. Years of publication are 1890 and 

1892, 1893, 1899, 1906, 1909, 1942. The place of publication of the translations is the Blaj Seminar 

Publishing House for five of them, Gherla and Sibiu for one. We also notice that, as some works are specific 

to Western spirituality, many of them were simply not translated, but processed or adapted to the Eastern 

Romanian sensibility. Translators do not always specify in which language and after which edition they 

worked. 

We believe that the translation work carried out by the theologians at Blaj had a long and long-lasting 

spiritual and cultural impact. We exemplify the fact that still in the theological seminary libraries there are 

still copies of the old or reedited translations still used, but also in the personalities of many theological and 

faithful students who use them, especially the translations of St. Alfonso Maria de Liguori that are still 

printed in different languages of international circulation and in Romanian. These translations have positively 

influenced inner formation and have long entrenched the religious spirit of readers. Today reading societies 

are no longer fashionable; there are literary cenacles or literary evenings that are to some extent the 

continuation of former reading societies. The topics discussed here instigate further research directions. 

Taking advantage of studies
51

 about this association of seminarians from Blaj, a monograph of the Blaj 

seminarians could be drawn up, in which the comparison with the translation activity of other similar reading 

associations could be analyzed
52

.  
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Abstract:Advertising is part of our daily lives and everything can be commercialized online. However, there 

are some products that are for niche markets and customers, and the flowers belong to this group.  

The analysis comprises Romanian websites and product catalogues, all specialized in selling roses. We were 
interested in the frequency of appearance and type of adjectives used to promote the products.  

The study revealed that the amount of adjectives used to describe the beauty, vigorousness and character of 

roses in the selected websites and catalogues is significant, this being reflected in their high number. 

 
Keywords: Romanian websites, Romanian product catalogue, rose, adjectives, description 

 
 

 

1. Introduction  

Advertising has been taken to a new level in recent decades and it has spread to all ranges of 

products. The basic ones are mostly presented on radios, TV channels, magazines, product 

catalogues and large placards on the side of the road.  

However, there are some products that are for niche markets and customers, and the flowers 

belong to this group. The rose trade has special targeted customers: persons who are interested in 

gardening, within a certain range of age, who generally have gardens or a plot where to plant the 

flowers and those who buy specialized magazines.  

In Romania, gardening, especially that which involve lots of flowers was not representative 

along the centuries. It has been taken to a new level only in the last 20 -25 years. Few magazines 

appeared, such as Grădina mea de vis and Casa şi grădina, Practic. Idei pentru casă, grădină şi 

apartament. There are also product catalogues, for example, Sweet Garden, GradinaMax, Bakker, 

that are specialized in selling flower bulbs, different kinds of roses, ornamental plants and fruit trees 

and shrubs.  

As we well know, the internet is an integrated part of our lives. Everything can be 

commercialized online. And flowers are no exception and, consequently, most companies, if not all, 

have created their own websites. As the niche is narrow, there is fierce fighting between online and 

offline for each and every customer. We were able to identify several websites, specialized in 

selling flowers and especially roses. 

 

2. Method and material 

The recent analysis comprises Romanian websites and product catalogues, all specialized in 

selling roses, besides other plants. Many of the websites taken under study are only distributors of 

roses, seldom producers.  

The corpus of texts is analysed from a linguistic point of view, more exactly we dealt with 

the adjectives used to promote their products. We looked them all up and analysed their frequency 

of appearance and type. The adjectives related to colour were left out, these being the subject of 

another study. 
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3. Discussions and results 

3.1. Sweet Garden 

Sweet garden is a company that is specialized in distributing various types of flowers, fruit 

trees, shrubs and ornamental plants. It has its headquarters in Oradea city. They advertise for their 

products in two ways: online (they have a website) and through a product catalogue.  

Having two powerful ways of convincing customers, the website is slightly different from 

the catalogue because the latter, being printed, generates higher costs and indeed, the texts that 

present each type of product are short and the images have greater power. 

The Sweet Garden catalogue has for sale five types of roses: Trandafiri David Austin, 

Trandafiri de colecţie (Roses for collectors), Trandafiri teahibrizi (Tea hybrid roses), Trandafiri 

târâtori (Rambler roses), Trandafiri căţărători (Climbing roses), each section unfolding on two 

pages and having a variety of roses that ranges from 7 to 14. As regards the website, the products 

sold seem to be significantly higher. Firstly, the distinction between rooted cutting roses and potted 

roses is made. In the former group, besides the products presented in the catalogue, two new groups 

were added: roses for jam and roses for parks. Nevertheless, at a closer look, we noticed that several 

roses appeared in more sections.  

As regards the vocabulary used in promoting their products, it is the typical, quite common 

text used for the domain of roses. 

There is a small, two-rowed description of the variety of rose presenting the type and colour 

of rose and the product is delivered (―rooted cuttings with the roots wrapped‖). The type of 

blooming (repeated flowering, one flowering) appears now and then.  

Of all roses, we studied only two groups linguistically: Trandafiri teahibrizi (Tea hybrid 

roses) and Trandafiri David Austin. The former has a corpus of 377 words, while the latter, 365 

words. The range of adjectives is not very wide, nor their number due to the short texts.  

We adapted the previous classifications made by Pierini (p. 103), Ke (p. 277) and Marza (p. 

118), Lehrer (p. 16) to the specificity of our study. Thus, the terms used to characterize the rose 

refer to: 

 appearance: mare, atractiv, atrăgător, gingaş, rotund 

 scent: fructat, parfumat 

 composition: plin, dens 

 character: puternic, discret 

 intensity of brightness: intens, luminos 

 singleness: unic, deosebit, minunat, superb, popular. 

The evaluative terms, such as mare, clasic, popular, unic are terms that show the quality of 

the products. They sum up to 26.41% of the total of adjectives (Table 1) 

Table. 1.  

The adjectives that are present in the promotion of roses in the Sweet garden catalogue 
 

Adjective 

Sweet garden 

Trand. 

teahibrizi 

Trand. D. 

Austin 

1. atractiv - 1 

2. atrăgător - 1 

3. bogat - 3 

4. catifelat 2 1 

5. clasic 1 - 

6. delicat - 1 

7. deosebit 4 - 

8. discret 1 - 

9. fructat - 1 

10. gingaş 1 - 

11. intens 2 2 
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12. luminos - 1 

13. mare 7 3 

14. minunat 2 1 

15. parfumat 4 1 

16. plăcut - 1 

17. plin 5 - 

18. popular - 1 

19. puternic 2 1 

20. rotund - 1 

21. superb - 1 

22. unic 1 1 

Total 32 21 

The most used adjectives were mare (big) – 10 appearances, 18.80% and plin (full) – 5 

appearances, i.e. 9.43%. The purpose is to show off the variety of the roses, their characteristics. 

Both adjectives appeal to the visual attraction of the customers as in floriculture, first is sight, 

secondly comes smell. 

 

3.2. GrădinaMax. Tot ce e bun pentru tine! 

GrădinaMax is a company that distributes seeds and seedling material of vegetables, 

flowers, fruit-trees and ornamental plants and trees. Their headquarters is also in Oradea and they 

have been on the online market for more than 10 years.  

We found their website and only later we could notice that they also have a promotion 

catalogue. As expected, there are large differences in the number of words used for their promotion 

(website and catalogue). An example in point is the presentation of Osiria, a tea hybrid variety. In 

the catalogue, the presentation is direct and very short (6 words): 

ŖSoi deosebit, cu proprietăţi decorative excelente.ŗ (Catalog GradinaMax, p. 57) 

Unlike the former, the latter has quite a long, sophisticated presentation, mentioning colours, 

hues, planting information, year of appearance and its popularity.  

―Trandafirul teahibrid Osiria - o adevărată operă de artă în momentul înfloririi. 

Acest soi de trandafir, îmbină armonios două culori diferite într-o singură floare, culori 

luminoase, catifelate, în nunaţe de roşu închis, în interior și alb strălucitor, în exteriorul 

petalei. Opţiunile cu privire la locul de plantare al acestui trandafir sunt variate, 

datorită invulnerabilităţii la lipsa parţială a luminii şi intemperii: în grădină, curte, pe 

balcon sau terasă. Deși soiul a fost introdus pe piață în anul 1978, este încă foarte 

popular.‖ 

As regards the varieties of roses promoted in the catalogue, only three categories are present: 

Teahibrizi, Floribunda and Urcători. This shows that they have a large variety of products and they 

promote only the very best or the most appealing in their catalogue, thus leaving the customers to enjoy 

high quality products presented in the most attractive way online. The roses and their presentation is a 

very good example. For instance, the Teahibrizi roses sum up 40 varieties with a corpus of 2775 words, 

and the same amount of products (and words - 1277) are in the Urcători category. In the groups 

Trandafiri englezeşti, Floribunda and Miniatur there are about 20 varieties for each.  

In our study we dealt only with four groups of roses present on the website: Teahibrizi, with a 

corpus of 2774 words of which 174 tokens of adjectives, Floribunda, with 1191 words of which 51 

tokens of adjectives, Trandafiri englezeşti -745 words, 78 tokens of adjectives,  and Urcători – 1277 

words, 70 tokens of adjectives. (Table 2.)  

The presentation includes adjectives of the most diverse types, starting from gingaş and 

ending with puternic. There are no less than 70 different adjectives used especially for the 

characterization of roses. We grouped them according to:  

 appearance: abundent, atractiv, atrăgător, delicat, frumos, luxuriant 

 scent: aromat, dulce, dulceag, fructat 

 composition: cupat, concentric, bogat, dens, perlat, catifelat 
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 character: elegant, fermecător, generos, impresionant, puternic, rafinat, 

rezistent, robust, viguros 

 intensity of brightness: intens, închis, însorit, lucios, luminous, strălucitor, 

pal 

 singleness: deosebit, fantastic, incredibil, inedit, magnific, minunat, 

mirobolant, neobişnuit, uluitor, rar. 

In table 2 we presented only a part of the adjectives and their number of appearances.  

Table 2 

Selection of adjectives used in the promotion of roses on GradinaMax website 

Grou

p 

adjec

tives 

Number of adjective appearances 

T

OTAL 

Te

ahibrizi 

Flo

ribunda 

Tr

and. 

Englezeşti 

Ur

cători 

Appe

arance 

abun

dent 

3 1 4 3 11 

atrăg

ător 

- 1 1 - 2 

delic

at 

 4 6 2 12 

frum

os 

4 - 4 2 10 

mare 24 - 9 7 40 

Scent 

arom

at 

- 1 - 1 2 

dulce - - - 3 3 

fruct

at 

- - 2 - 2 

Com

position 

bogat 10 2 2 3 17 

dens 3 - 2 - 5 

perlat - 1 - 2 3 

catife

lat 

6 - - 1 7 

Char

acter 

elega

nt 

8 4 3 2 17 

ferm

ecator 

 2 - 1 3 

gener

os 

3 - - - 3 

puter

nic 

12 4 5 4 25 

rafin

at 

3 1 - 1 5 

vigur

os 

5 2 2 1 10 

Brigh

tness 

inten

s 

5 7 4 4 20 

închi

s 

11 - - 5 16 

lucio 10 - - 2 12 
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s 

lumi

nos 

5 2 - 2 9 

strălu

citor 

2 - - - 2 

pal 3 - 1 1 5 

single

ness 

deose

bit 

7 8 4 4 21 

magn

ific 

- - - 2 2 

minu

nat 

- - 1 1 2 

miro

bolant 

- - - 3 3 

super

b 

11 - - 9 20 

rar 3 - - 4 7 

 

The most frequently used adjectives are: 

1) mare, with 40 appearances in the texts, thus having 10.72% of all the tokens of 

adjectives used; 

2) puternic – 25 entries, i.e. 6.7%; 

3) deosebit – 21 appearances, i.e. 5.63% 

4) superb and intens with 20 appearances each and having a share of 5.36%. 

The uniqueness of the rose is very important when promoting products that have as only 

purpose to bring happiness and please the senses of the customers. That is why the tokens that 

belong to the ―singleness‖ group count 61 of the total of 373, thus being 16.35%, in comparison to 

the average use of adjectives in the promotional texts, which is 6.62%. 

 

3.3. Grădina Bijoux website 

When we started our research, we found out that the only official partner of David Austin 

roses is this rather small website, called Grădina Bijoux. They are specialized in selling roses,  

clematises and perennial plants of the species Helleborus, Persicaria and other few varieties. Their 

main interest is in the roses that are shipped directly from the UK.  

They come with only 46 types, grouped in two: Tufe and Căţărători, but presented in a 

highly professional manner. Very important information is offered: perfume, frost and disease 

resistance, type of flowering, height and exposure to the sun. The corpus of adjectives used to 

describe the product stands out due to the outstanding extent of their range and appearance. There 

are mentioned the colour, the shape of the rose, type of growth, their reaction to the weather, scent 

and the way the perfume and appearance (e.g. colour) changes from blossoming to withering. Also, 

it is the only website that offers information on plant pairing.  
Trandafirul Graham Thomas are flori de mărime medie, rotunjite şi adânci, de 

culoare galbenă, dar nu o nuanţă obişnuită, ci un galben pur şi somptuos, greu de obţinut 

chiar şi printre trandafirii moderni. 

Arbustul creşte vertical şi bogat ramificat, fiind foarte robust, cu frunze lucioase, 
verde pal, rezistente la boli. 

Graham Thomas este un trandafir excelent pentru grădină, atât în ceea ce 

priveşte frumusetea cât şi productivitatea, fiind renumit pentru bogăţia impresionantă a 

florilor! Parfumul este condimentat şi proaspăt, în stilul trandafirilor Tea, cu note subtile 
de violetă. 
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Ca excepţie faţă de alte soiuri de căţărători, Graham Thomas se poate planta şi 

în ghivece mari din ceramică, dar şi în locuri din gradină cu semi-umbră, având grijă să 

primească minim 5 ore de soare direct pe zi, hidratare şi fertilizare corespunzătoare. 

Combinaţi-l cu nuanţe de alb pur (Iceberg), orange şi caisă (Bathsheba, Crown 
Princess Margareta, Wollerton Old Hall, Lady of Shalott), cu trandafiri roşii şi roz 

aprins (Gertrude Jekyll, Royal Jubilee), şi clematite mov, albastre, indigo etc. 

Dimensiune aprox 2,50-3,50 m 

The corpus of adjectives used to characterize the roses comprises 52 words, with 367 tokens, 

which is within the average percentage of occurrence of adjectives. Trandafirii căţărători have 119 

tokens of adjectives (out of 1829 words), i.e. 6.5% and Tufe has 248 tokens of adjectives out of 

3451, i.e. 6.62%. In Table 3 we selected only the most frequently used adjectives, presenting only 

those that have more than appearances. We did not include some adjectives that are quite common 

in promotion just because they were not very present on this website in comparison to others. Some 

examples are deosebit, robust, pal, închis, exceptional, each with 7 tokens and fructat with 9 tokens.  

 

Table 3. 

Selection of adjectives used in the promotion of roses on Grădina Bijoux website 
Adjective Căţărători Tufe Total 

tokens 

1. abundent 4 6 10 

2. bogat 8 14 22 

3. continuu 6 13 19 

4. delicat 6 5 11 

5. elegant 5 11 16 

6. frumos 10 23 33 

7. intens 2 16 18 

8. mare 16 17 33 

9. parfumat 4 7 11 

10. puternic 9 14 23 

11. rezistent 3 16 19 

12. rotund 4 7 11 

13. sănătos - 11 11 

14. viguros 5 6 11 

 

Thus, we can conclude that even if we have a limited number of roses (approximately 40), 

the presentations are long, impressive, with high abundance of adjectives. According to frequency, 

the top 6 are: 

1.  frumos and mare (33 tokens each, i.e. 9% each) 

2. puternic (23 tokens, 6.27%) 

3. bogat (22 tokens, 6%) 

4. rezistent and continuu (19 tokens each, i.e. 5.18% each) 

It is clear that the promoters want to highlight the characteristics of David Austin‘s roses, 

that stand out through their strength, resilience, size and flowering. 

 

Conclusions 

The amount of adjectives used to describe the beauty, vigorousness and character of roses in 

the selected websites and catalogues is significant, this being reflected in their high number (70 

adjectives). 

The percentage of adjective use is approximately the same in all corpus texts, i.e. 6.62%. 

Gradina max website has the largest number of adjectives used, i.e. 70, Gradina Bijoux website is in 

the middle, with 52 and Sweet garden has only 23. The difference comes from the number of words 

used for the description of the rose variety. 
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We can conclude that adjectives are an important part of the promotion texts as they help 

enhance the appealing factor of the products advertised.  
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Abstract:Divorce is a legal means of breaking marriage that will have effects in the future
1.
 By divorce it is 

understood that marriage is rendered in spouses during the life of the spouses by court order for grave 
reasons attributable to both spouses or only the spouse who make it impossible to continue the marriage for 

the husband requesting her dissolution
2 

According to the provisions of civil civil law, marriage is terminated by the death of one of the spouses or by 

the judicial declaration of the death of one of the spouses. 
The court may divorce marriage if, for good reasons, the relations between the spouses are seriously injured 

and the continuation of marriage is no longer possible. 

By judicial excellence, divorce, whether pronounced on the initiative of one of the spouses or on the consent 
of both spouses, extinguishes, on the date of the irrevocable stay of the court ruling, the main effects of the 

legal act of marriage in spouses' relations, personal
.3 

  Divorce is different from:
4
 

- the termination of marriage (the death or judicial declaration of the husband's death); 
-finance of marriage (invalidity of marriage); 

- the actual separation (the actual separation of the spouses), when they remain married but have suspended 

the obligation of cohabitation; 
- body separation (an institution governed only by those systems of law that do not accept divorce or accept 

it under restrictive conditions such as Spain, Great Britain, France, Italy, called divorce anticameral or 

divorce of Catholics), consisting of the suspension by the court, at the request of one or both spouses, the 
obligation of cohabitation, the sharing of common goods, and the entrustment of minors to raising and 

education, the marriage remaining valid. 

Therefore, for divorce marriage dissolution it is necessary to cumulate the following conditions: 

- the existence of sound reasons that the court is competent to carefully analyze; 
- the impossibility of continuing marriage; 

- the serious deterioration of marriage relationships as a consequence of sound reasons. 
 

Keywords: marriage, divorce, participants, spouses,families. 

 

 

The divorce procedure is governed by Chapter VII, entitled The Disbandment of Marriage 

Art.373-404 of the Civil Code and 915-935 C. proc. civil, and the divorce action belongs only to 

spouses, being strictly personal, can only be introduced by them. In art. 918 of C. proc.civ alin 2 

provides for a waiver from the spouses' active legal process in the sense that a spouse under a court 

injunction may request divorce by a legal or personal representative if it proves that it has the ability 

to discern unaffected. In accordance with Art. 39 of the Law on the Application of the Civil Code, 

                                                             
1 . Harbadă, Family Law and Civil Status, "Alexandru Ioan Cuza" University, Iaşi, 2003, p. 75; 

2   D. Lupascu, Family Law, ed. the 4th fined and updated, Ed. Universul Juridic, Bucharest, 2009, p. 146; 

3   E. Florian, Family Law, ed. 3rd Ed. C. H. Beck, Bucharest, 2010, p. 182; 
4   I. Apetrei, R. O. Andone, Family Law. Course support, Venus House, Iasi, 2005, p. 46; 
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the provisions of the new Civil Code on divorce apply without distinction between marriages 

concluded before or after its entry into force. 

 The prosecutor can not enter divorce proceedings because of her personal character. However, he 

can intervene in the process at any stage, especially if marriage resulted in children
5
 to defend their 

interests. 

        Neither husband's heirs can divorce proceedings or continue divorce proceedings because the 

marriage has ended with the death of one of the spouses. 

 

 1 Court jurisdiction in divorce cases 

           According to the provisions of C. proc. the divorce application is the jurisdiction of the court 

in whose jurisdiction the same spouses' domicile is located. If the spouses have no common 

domicile or if one of the spouses no longer resides in the district of the court in which the latter is 

domiciled, the competent court shall be that in whose district the defendant is domiciled and where 

the defendant is not domiciled in the country , the court in whose jurisdiction the claimant is 

domiciled is competent. 

        The rules determining territorial jurisdiction in matters of divorce are imperative. Due to the 

imperative character of the rules in C. proc. civic law, the exception of territorial jurisdiction over 

divorce can be raised throughout the trial, both in substance and on appeal, and even before the 

Board of Appeal if it does not require verification of facts outside the file.
6
 

  It is a derogatory rule from the common law as regards the territorial jurisdiction of the court to 

settle a claim for alimony, stating that the application will be made to the court in the divorce court, 

even if changes have occurred in the meantime parties. This provision is natural if the pension claim 

was formulated as an accessory application for divorce. 

         If the application for a pension is made separately, after the divorce application has been filed 

until it is settled, the court of the plaintiff's domicile is also competent outside the defendant's 

domicile, being an alternative territorial jurisdiction. From the moment the divorce action starts, the 

claims made by the descendants, because only they can be said in this case, can only be directed at 

the court in which the divorce action is taking place. An imperative rule is thus constituted, the 

court at the plaintiff's domicile is no longer competent to hear the case. 

 

1.2 Participants in the divorce process 

In the area of divorce, the principle of common law is that the parties may exercise their procedural 

rights personally or through a trustee. 

          Therefore, according to C. proc. civil parties are required to appear in person before the 

courts of law, except in the following situations:
7
 

- one of the spouses is prevented from a serious illness; 

- one of the spouses resides abroad; 

- one of the spouses executes a custodial sentence; 

- one of the spouses is placed under a ban. 

         In order to ensure the appearance of the parties outside the court, the citation procedure is 

necessary, the courts having the obligation to verify ex officio the fulfillment of this procedure. 

         As regards the first term of trial, the applicant is required to be present before the court. If this 

is unjustified, but the defendant appears, the claim will be rejected as unsubstantiated. 

        If the defendant is absent, the action shall be determined in accordance with the rules of 

ordinary law. If the defendant makes a counterclaim, it is necessary to present himself / herself at 

the trial, under the same sanction on his / her counterclaim. If both parties are missing the agreed 

deadline, the request will be rejected as unsupported. 

                                                             
5 Les, Treaty of civil procedural law, Ed All Beck, Bucharest, 2001, p. 201; 
6 V. M. Ciobanu, Theoretical and Practical Treaty of Civil Procedure, Vol. II, National Ed., Bucharest, 1997, p. 511-512 
7 G. Aioanei, E. Poenaru, Marriage and Divorce, Hamangiu Publishing House, Bucharest, 2008, p.131-133; 
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        When the divorce is based on the consent of the spouses, the trial at first instance requires the 

presence of both spouses in order to prove their insistence on the dissolution of marriage following 

this procedure. After verification, the divorce application is started. If both spouses are not present 

in the court, the divorce application is rejected. 

             In the divorce proceedings, the minor child has the quality of participation, if at the age of 

10, the prosecutor and the guardianship authority.
8
 

            The minor child is listened to by the courtroom in order to manifest his desire to be 

entrusted to one or the other of the parents. The court will decide, with the divorce pronouncement, 

to which the parents will be entrusted to the minor children. To this end, the court will listen to the 

parents and the guardianship authority and, taking into account the interests of the children, who 

will also listen to them if they are 10 years old, will decide for each of the children whether they 

will be entrusted to their mother father. 

           According to the legal provisions, if the court is listening to a minor child, the hearing is 

done in the council chamber. The hearing of the juvenile by the judge is obligatory for the solution 

of the request for access to the raising and education. 

            The prosecutor's presence in the divorce process is motivated by the provisions of C. proc. 

civil law, and the provisions are: the prosecutor can draw conclusions in any civil process, at any 

stage of the case, if he considers it necessary for the defense of the rule of law, citizens' rights and 

freedoms. The Public Prosecutor may be present in the process considering the defense of the rights 

and legitimate interests of minors resulting from the marriage to be disposed of. 

           In all cases where divorced spouses have minor children, the court is required to cite in the 

trial the guardianship authority in whose territorial jurisdiction the parties are domiciled so that it 

can make written or oral conclusions about the custody of children to growth and education. 

 In judicial practice, the opinion of tutelary authorities in relation to the custody of minors takes the 

form of a social inquiry that includes information about the living conditions of the spouses, how to 

care for children, the degree of attachment of children to their parents. The conclusion of the social 

investigation is not decisive for the court, but it is corroborated with the other means of evidence 

administered. 

 

1.3 The request for a summons and the counterclaim 

The petition must include the following:
9
 

the name, domicile or residence of the parties. The name means the surname and forenames 

acquired by the parties as a result of the marriage or the name changed by administrative means 

during the marriage with the consent of the other spouse, and by domicile means the place where 

the person can be found or the place where the process communications are to be made ; 

the name and the quality of the person who is in the process, and if the representation is through a 

lawyer, his or her name and business premises. Wives can not be represented in the law court but 

only assisted by them. Also, representation of the party can be made if the spouse is placed under a 

ban, citing the guardian of the prohibition as mandatory as his legal representative; 

subject of the request. The main claim will be the one concerning the dissolution of the marriage. 

The subject of the petition may be amended or supplemented throughout the process by filing 

additional requests to entrust children, the maintenance payments they owe, the retention of the 

name during the marriage, the assignment of the benefit of the lease, the eviction of the defendant's 

spouse, the maintenance allowance owed by spouses and the sharing of common assets; 

The divorce court is required to rule on the custody of minor children and the maintenance due to 

them, since they will be made ex officio to the parties and settled by a court order: 

                                                             
8 G. Lupşan, Family Law, Ed. Junimea, Iaşi, 2001 p. 65; 
9 G. Aioni, E. Poenaru, op. cit., pp. 128-130; 
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the reasons for fact and of law on which the application is based. The petitioner will have to submit 

to the court the facts he considers relevant in setting up the reasons for divorce without legally 

fitting it, and this obligation rests with the judge; 

indicating the evidence on which each claim is based in order to enable the court to proceed with 

the administration of evidence without prolonging the trial and putting the parties in a position of 

legal equality; 

the signature, which confirms the parties' will to trigger the civil trial, but also the accuracy of the 

content of the petition for legal action. The application will be signed personally by the applicant 

spouse. 

             At the request for divorce, drawn up in duplicate, the applicant shall attach a certified copy 

of the marriage certificate and, where applicable, of the birth certificates of the minor children.
10

 

            The divorce application, together with the supporting documents, is personally submitted by 

the plaintiff to the president of the court, who gives him reconciliation advice, and if he insists on 

resolving the case, he will set a time limit for the trial. Because the applicant is present, he is given 

a period of trial in the knowledge, which means that he will not be summoned for this first term nor 

for the subsequent time-limits.In divorce by agreement of the parties, the application will be signed 

by both spouses, but the presence at the court president may be made by one of them.               

For the divorce action, a fixed stamp duty is levied, which is low in the case of divorce 

legally based on the provisions of art. 373  of the C. civil., But also in the situation where the 

applicant has no income or these are lower than the minimum wage in the economy. Obligatory is 

due to a legal stamp whose value is based on the form of claim. 

               The procedural law according to the provisions of Article 917 of the Proc. civil, allows the 

defendant's spouse to defend himself or to seek the dissolution of the marriage through counter-

claim. 

               The moment at which the counterclaim may be formulated, the legislator expressly 

provides for three such moments: 

Not later than the first day of appearance in public, for the events before that date. Failure to comply 

with the deadline for the promotion of counterclaims leads to the sanction of the defendant 's 

acquittal for the reasons he has up until then. However, if, after the aforementioned date, new facts 

arise which may constitute grounds for divorce, the respondent may make a counter-claim; 

Until the debates on the merits in the main proceedings begin, but only by invoking those facts that 

arose after the first day of appearance; 

If the reasons for the divorce arise after the opening of the debates at the first instance, and while 

the judgment of the first application is in the appeal, the claim of the defendant will be made 

directly to the court hearing the appeal, this legal provision is an exception. 

               Failure to comply with the time-limits for lodging a counterclaim by the defendant entails 

the sanction of the forfeiture of the right to request the divorce from the plaintiff's exclusive guilt.
11

 

             By way of derogation from the common law, the counterclaim may not be divulged by the 

divorce action. 

            If the counterclaim is lacking, the merits of the divorce reasons invoked by the plaintiff, the 

marriage can not be dissolved, even if the debtor's fault results from the debates. 

 

1.4 Accessory Requests                

The applicant's spouse may, in the divorce proceedings, make a series of additional applications, 

some of which are mandatory, and which the court, in the absence of the appellant's inheritance, 

claims them ex officio and others of a voluntary
12

 nature. 919 of C. Proc. Civic entitled Accessory 

                                                             
10 G. Lupan, op. cit., p. 60; 
11 G. Aioanei, E. Poenaru, op. cit., p. 131; 
12 G. Lupșan, op. cit., p. 61; 

 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

539 

 

and incidental claims states that; Upon request, the divorce court shall also pronounce on: (a) the 

exercise of parental authority, the parents' contribution to the cost of raising and educating children, 

the child's home, and the right of the parent to have personal ties to the child; b) the names of the 

spouses after divorce;c) family homed) Damages claimed for material or moral damages suffered as 

a result of the divorce;e) the maintenance obligation or the compensatory benefit between the 

former spouses; 

f) the termination of the matrimonial regime and, as the case may be, the liquidation of the 

community of goods and their division. When spouses have minor children born before or during 

marriage or adopted, the court will rule on the exercise of parental authority as well as on parents' 

contribution to raising and educating children, even if this was not requested through the divorce 

application . The court will also rule ex officio on the name of the spouses after the divorce, 

according to the provisions of the Civil Code. 

The lawmaker has determined that the court may take temporary measures. The court may take, 

throughout the trial, by way of a provisional order, provisional measures concerning the 

establishment of the home of juvenile children, the maintenance obligation, the collection of the 

state allowance for children and the use family housing 

      Mandatory accessory applications are those relating to spouses' names after marriage, custody 

of minors to growth and education, and the determination of each parent's contribution to the cost of 

raising and educating the minor. If one of these additional claims is not made, the judge is obliged 

to make a formal appeal and to settle it. 

             Optional requests are those relating to the sharing of common goods, the assignment of the 

dwelling, the representation or the approval of the legal acts of the minor resulting from the 

marriage, the maintenance obligation between the spouses, the administration of the minor's 

property. Those applications, if not formulated in the divorce proceedings, may, after the 

dissolution of the marriage, have been the subject of distinct principal actions. 

 

1.5 Samples in the divorce process 

              The divorce procedure has some peculiarities in the area of judicial probation. The 

derogations from common law refer to two distinct situations: the presence of means of evidence 

admitted in common law, but prohibited in divorce proceedings, and others admitted in divorce 

proceedings and prohibited under the common law:
13

 

means of evidence admitted in common law, but not admitted in the matter of divorce. Interrogation 

can not be used to prove the reasons for divorce because, in order not to indirectly reach divorce 

admission by mutual consent; 

means of proof not provided in the ordinary law but admitted in the matter of divorce. Taking into 

account the fact that family matters are discussed in divorce proceedings and are generally known 

by close relatives, the law permits hearing of relatives and relatives up to and including third grade, 

besides descendants. 

Parties may use both private and authentic written documents in the divorce process. Most 

commonly used are the documents under private signature, usually letters that are from one of the 

spouses and are addressed to the other spouse or third parties. 

            Recently, documents such as emails or transcripts of magnetic tape recordings have been 

used. 

            In the case of emails, documents may be accepted under private signature and will be proof 

against the person who sent them to the extent that their content is not contested by the party to 

whom they object. The electronic documents are regulated by Law no. 455/2001 regarding the 

electronic signature, and the legislator assimilated them, with regard to the conditions and the 

effects, with the documents under private signature. 

                                                             
13 G. Aioanei, E. Poenaru, op. cit., p. 133-135; 
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           The transcription of a husband's phone records was admitted as evidence in the divorce 

process, being assimilated to the document under private signature. The party that will use such a 

sample will file the transcription of the record as well as the medium on which the recording was 

made and a possible challenge to changing the content of the conversation by truncating or altering 

the voice may be the subject of a technical expertise specialty. 

                In the divorce process, a sample used very often is the photo, which dates back a long 

time. 

                In the divorce process, the relatives and affiliates of the parties, except for the 

descendants, can be heard as witnesses. 

                The reason why the relatives and affiliates of the parties are admitted as witnesses in 

divorce proceedings results from the fact that they are usually the best acquaintances of family 

relationships, even though most of these witnesses may be biased. The testimony of the witnesses 

must be corroborated with all the evidence in question, the testimonies of the other witnesses and 

the documents submitted to the case, if that evidence exists. 

                 As regards evidence, another derogation from the common law is established by C. proc. 

civil, according to this regulation, the legislator excluded interrogation as a means of proof in the 

marriage process. The interrogation may, however, be used in divorce proceedings in connection 

with the addendum requests made by the parties. 

 

1.6 Divorce Judgment and Its Effects 

             The divorce decree is the final act that puts an end to the trial initiated by the applicant. 

 The probationary court may administer one of the following solutions:
14

 

dismisses the divorce action if the defendant opposes the dissolution of the marriage, does not make 

the counter-claim, and the evidence shows the plaintiff's fault. This is because no one can invoke 

his own fault in order to obtain the protection of the law; 

dismiss the divorce action as unsubstantiated if the applicant does not appear personally (except in 

cases of strict and limitative exceptions provided by law where no mandatory presence is required) 

or in the case of divorce by common law where both spouses are not present within the prescribed 

time; 

admits the divorce action and orders the dissolution of the marriage by agreement of the parties; 

(if the defendant does not oppose the dissolution of the marriage, he / she asks for the dissolution of 

the marriage by the applicant and the evidence of the plaintiff's fault); the defendant's exclusive 

guilt (if the defendant does not appear or appear and does not oppose the action, and the evidence 

leads to the defendant's sole fault); from the fault of both parties (when the evidence leads to the 

joint guilt of spouses in breaking marriage relationships); 

admits divorce proceedings and untie marriage for medical reasons (when the health of one of the 

spouses makes it impossible to continue the marriage); 

 discontinues divorce proceedings if the spouses reconcile before the irrevocable stay of the divorce 

judgment or in the event of the death of one of the spouses prior to the irrevocable stay of the 

divorce judgment. 

           Applications for divorce are judged in public
15,

 but can also be judged in the council chamber 

if the court considers that a better trial or administration of probelo would be assured, but the 

judgment is pronounced in public. 

           If marriage breaks out and there are minors, the divorce decree must show, even in the 

absence of an explicit request from the spouses, to whom minor children will be entrusted to raise 

                                                             
14 G. C. Frentiu, B. D. Moloman, Family and Civil Procedure Elements, Hamangiu Publishing House, Bucharest, 2008, 

pp. 93-94; 
15 G. Aioanei, E. Poenaru, op. cit., p. 143-145; 
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and educate, and what each parent contributes to the issues necessary for their growth and 

education. 

           In the process, some of the spouses' requests are also settled and the court is automatically 

elected. The divorce decree also contains optional mentions on: 

- the names that spouses will bear after divorce; 

- with regard to the establishment of maintenance between spouses; 

- with regard to the sharing of common goods; 

- with regard to the assignment of the common dwelling; 

- with respect to the parent who will administer the property of the minor, represent or approve the 

acts; such a statement will be included in the divorce judgment when the child was entrusted to a 

third person or institution of care. 

  Marriage is considered to have been wound up as of the date on which the divorce ruling was 

irrevocable. 

              The court must give reasons for the decision it gives, but if both parties ask the court not to 

motivate it, it will not motivate. This also applies if the divorce is pronounced on the basis of the 

parties' agreement. In this case, the court will divest the marriage without pronouncing the divorce 

for one or both spouses. 

              The divorce decree, as a final act of the court, produces the same effects as any court 

decision, dismissing the court for the settlement of the case, constitutes, from a probationary point 

of view, authenticated, is an enforceable title, enjoys judgmental power. An essential difference to 

most court rulings is that the divorce decree is a constitutive ruling of rights rather than a 

declaration of rights, which means that it only produces effects for the future. 

            Divorce has no effect on the person's citizenship, and if it occurs before the age of 18, it 

does not lead to the loss of the full-fledged exercise capacity acquired at the end of the marriage. 

 

1.7 Appeals in divorce matters 

             Under the law of judicial organization, courts are competent, under the law, to hear appeals 

by having two degrees of jurisdiction. 

 The call term is 30 days and runs from the date of the judgment. 

           Divorce judgments based on the parties' agreement can not be appealed only with divorce 

applications. 

           Another remedy would be the appeal for annulment, namely only for breach of public policy 

provisions on jurisdiction. The other pleas in the appeal 

 annulment can not be used, as the presence of the parties is mandatory in the trial of the case for 

expressing consent before the court and there is no question of vitiating the citation, and the appeal 

in special annulment refers to the appeals against the appeal, and we we are facing a first instance 

sentence. 

              The subjects of the appeal can only be the two spouses. An exception may arise if the 

divorce action has included the sharing of common goods as an accessory endorsement or there has 

been a counterclaim for that claim. In these cases, the promotion of one of the remedies may belong 

to a principal intervener or other third party involved in the proceedings, but they will not affect and 

be able to refer to requests that are specific to marriage.
16

 

              If one of the spouses dies in the course of the trial in appeals, being a strictly personal 

action and the heirs having no procedural legitimacy, the court will take note of this fact and will 

allow the appeal and will amend the court decision granting the action, in the sense of closing the 

file. 

               The same happens if the spouse dies in the period between the date of the sentence or the 

decision and the date of the appeal by the same spouse. 

                                                             
16 G. Aioanei, E. Poenaru, op. cit., p. 147-149. 
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              Another issue raised in the legal literature relates to the solution that the court of appeal can 

issue if an unreasonable divorce sentence is challenged and it is argued that the failure to state 

reasons has been requested. The divorce ruling will not be motivated if both parties ask the court to 

do so. In order to omit the divorce court's considerations, the court must be in the face of the will of 

both parties involved in the trial. Their manifestation of will must be recorded in a court settlement, 

during the trial, in the practice of the judgment or in a separate application, signed by both parties 

and filed in the file, so that the unambiguous will of the parties in this respect can be 

unambiguously arisen. If the contested judgment lacked the reasoning or it was inappropriate, in 

case the documents of the file do not result in the manifestation of the will of both parties in the 

sense of not justifying the decision, the appeal court will cancel the ruling and will retain the trial 

for re-judgment. 

As for the other extraordinary ways of attack, C. proc. Civil law provides for a single derogation 

from the common law, namely that the divorce decree can not be subject to review. 

However, the application for review is also admissible in this case, but only if it concerns the 

settlement of the applications for the divorce, rather than the end of the application for the 

dissolution of the marriage. 

 

2.1 Divorce remedy The new C. proc. civil section in the section titled Divorce by the consent of 

the spouses in art. 929 states that; the provisions of this section do not apply to cases where spouses 

have opted for divorce by administrative or notary procedure under 930 of the Civil Code. If the 

application for divorce is based on the terms of the Civil Code under the terms of the Civil Code, it 

will be signed by both spouses or by a joint trustee with a genuine special proxy. If the trustee is a 

lawyer, he will certify the spouses' signature, according to the law. Where appropriate, in the 

divorce application, the spouses will also determine how they have agreed to settle divorce 

applications. Receiving the request made in the terms of paragraph (1), the court will verify the 

existence of the consent of the spouses, after which it will set a deadline for the settlement of the 

request in the council chamber. At the trial, the court will check whether the spouses are marrying 

their marriage on the basis of their agreement and, if so, divorce, without mentioning the husband's 

fault. By the same judgment, the court will take note of the consent of the spouses with regarding 

the accessory requests, according to the law. If the spouses do not agree to ancillary claims, the 

court will administer the evidence provided by the law for their settlement and, in the parties, will 

issue a ruling on divorce, according to par. (1), also addressing claims for the exercise of parental 

authority, parents' contribution to the cost of raising and educating children and the names of 

spouses after divorce. If appropriate, with regard to the other adjudicatory requests, the court will 

continue the judgment by issuing a decision subject to the remedies provided by law. The judgment 

given under para. (1) is final, and the decision rendered according to par. (2) is final only in respect 

of divorce, unless the law otherwise provides. When the divorce application is based on the culprit 

of the defendant's husband, and he acknowledges the facts that led to the dissolution of marital life, 

the court, if the applicant agrees, will pronounce the divorce without examining the merits of the 

divorce grounds and without mentioning the guilt for the dissolution marriage. The provisions of 

art. 931 par. (2) to (4) shall apply accordingly. If the applicant does not agree to divorce under the 

conditions of paragraph (1), the application shall be settled in accordance with Article 2 

 

2.2 Divorce for health reasons In Section 2, entitled Art. 933 C.proc. civic conditions are 

stipulated when the divorce is requested because one of the spouses' health condition makes it 

impossible to continue the marriage, the court will administer evidence of the illness and health 

status of the sick husband and pronounce the divorce, according to the Civil Code, without 

mentioning the fault for the dissolution marriage. 
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2.3 Divorce of the husbands in art. 934 C.proc. As a result of marital dissolution of the marriage, 

the court will rule the divorce on the defendant's spouse when, due to his or her serious reasons, the 

relations between the spouses are seriously injured and the continuation of the marriage is no longer 

possible. The court can rule the divorce of both spouses, even when only one of them has made a 

request if the evidence shows that they are both guilty of breaking marriage. If the defendant has not 

filed a counterclaim, and the evidence adduced shows that only the applicant is guilty of breaking 

the marriage, his claim will be dismissed as unfounded, unless the conditions set out in Art. 935 on 

the divorce of the applicant's sole fault. In art. 380 Civil Code states that if the applicant's husband 

dies during the trial, his heirs may continue the divorce proceedings 

2.4 Divorce for long-term separation. When husbands are separated for at least two years, either of 

them will be able to ask for divorce, assuming responsibility for the failure of marriage. In this case, 

the court will verify the existence and duration of the divorce in fact and rule the divorce from the 

plaintiff's sole fault. (2) If the respondent husband agrees to the divorce, the provisions of Art. 

931C.proc.civ. 
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Abstract: Our article refers to the language used especially by teenagers within the virtual environment. 
Nevertheless, this language is slowly making its way into our everyday lives. A significant proportion of 

these expressions, most of them being acronyms, has been officially acknowledged by linguists and included 

in various dictionaries, precisely to facilitate the comprehension of these abbreviations by amateurs in the 
online environment. It has practically come to the emergence of a new type of language, which is used by 

young people and which the adults cannot understand. This is Ŗcyberslangŗ. 

 
Keywords: slang, Internet, abbreviation, syllable, number. 

 

 

This survey is a follow-up to my previous article ŖCyberslangŗor the Language Used by the 

Internet Users (A-L). As the domain of the English slang words used by the Internet users is 

bountiful, this article comprises terms, arranged alphabetically, from M to Z. We have tried to 

render a list, as comprehensible as possible, comprising a variety of slang expressions. Each 

expression is explained and the explanation of the abbreviated word is given between brackets. We 

have had as a reference book ŖDicţionar de argou englez-românŗ
1
. Here are some examples: 

- m (abr. from am) = the present form of the verb to be, first person singular. 

- m$ (abr. from Microsoft) 

- m$wxp (abr. from Microsoft Windows XP) = the Microsoft Windows XP Programme. 

- m&d (abr. from mom and dad) = my folks, mother and father. 

- m2 / me2 (abr. from me too) = I, as well. 

- m473s / m473z (abr. from friends) = pals, buddies. 

- m8 / m8t (abr. from mate) = friend, pal; roommate, classmate. 

- m9 (abr. from mine) = my own. 

- mabby / mabe / mayb (abr. from maybe) = perhaps, probably. 

- marvie / marvy (abr. from marvelous) = cool, great, awesome. 

- mb (abr. from my bad) = my fault!; sorry! 

- Mcds (abr. from Mcdonalds) = the McDonald‘s fast food joints. 

- messg (abr. from message) = text, e-mail. 

- m / f (abr. from male or female) = man or woman. 

- miid (abr. from my internet is down) = my internet is not working. 

- mof (abr. from matter of fact) = actually, in fact. 

- mol (abr. from more or less) = pretty much, varying. 

- mompl (abr. from moment please) = one second, please! 

- moro (abr. from tomorrow). 

- msngr (abr. from messenger) = the chat programme called ―Messenger‖. 

- mtg (abr. from meeting) = appointment. 

- mty (abr. from empty) = bare. 

- mu (abr. from miss you) = I am missing you. 

- mwf  (abr. from married white female) = married Caucasian woman. 

                                                             
1Volceanov, George, Nicolae, Raluca, Volceanov, George Paul, Dicţionar de argou englez-român, Niculescu 

Publishing House, Bucharest, 2015 
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- myob (abr. from mind your own business) = None of your business! 

- n (abr. from and). 

- n00s (abr. from news) = stories. 

- n199312 / n1994 (abr. from African American) = negro, black person. 

- n2 (abr. from into) = onto, inside. 

- n2g (abr. from not too good) = not so great. 

- n2m (abr. from not too much) = not so much. 

- naa (abr. from not at all) = absolutely not. 

- n/a/s/l (abr. from name, age, sex, location). 

- naw-t (abr. from naughty) = scamp, mischievous. 

- nb (abr. from not bad) = not too bad!; it works! 

- nbd (abr. from no big deal) = no fuss. 

- nbdy (abr. from nobody) = no one. 

- n/c (abr. from no comment) = without question. 

- nc (abr. from not cool) = not so great. 

- ne / n e (abr. from any) = whatever, whichever. 

- ne (abr. from anyone) = anybody. 

- neday (abr. from any day) = on any given day. 

- nefing / nethin / nething / nthg / nthin / nthn / ntn (abr. from nothing). 

- neva / nevah / nevar / nevarz / nvr (abr. from never) = not ever. 

- neway (abr. from anyway) = whatever, however. 

- nj (abr. from nice job) = well done!, good job!, nice work! 

- njoy (abr. from enjoy) = I wish you joy of him/her/it. 

- nk (abr. from no kidding) = really?, are you serious? 

- nm (abr. from not much) = not that much. 

- nmbr (abr. from number) = amount, proportion. 

- nn (abr. from nighty night) = sleep tight!, good night! 

- nnaa (abr. from no, not at all) = no, not a bit. 

- no1 (abr. from no one) = no / none. 

- no pro! / np (abr. from no problem!) = all right!, don‘t worry! 

- noty / nty (abr. from no, thank you) = no, thanks! 

- noub (abr. from none of your business) = no concern of yours!, stay out of this! 

- npe (abr. from nope) = no, no. 

- ns (abr. from nice) = sweet, gentle, good. 

- ntmu / ntmy (abr. from nice to meet you) = glad to know you. 

- ntrly (abr. from not really) = not exactly. 

- nu (abr. from new) = fresh, latest. 

- nw / nwy (abr. from no way) = under no circumstances!, that‘s out of the question! 

- nxt (abr. from next) = the following, the upcoming. 

- oaoa (abr. from over and over again) = again and again. 

- obj (abr. from object) = item, thing. 

- occ (abr. from occupation) = job. 

- od (abr. from overdose) = drug overdose. 

- oe (abr. from or else) = otherwise …, if not … . 

- of10 / oftn (abr. from often) = frequently, regularly. 

- ofc (abr. from of course) = certainly, surely. 

- omg / omgřs / zřomg / zomg / zomgzorrz (abr. from oh, my God) = oh Lord. 

- op (abr. from operator) = controller. 

- orgy (abr. from orgasm) = climax. 

- orlsx (abr. from oral sex) = blow job. 
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- o rly / orly (abr. from oh, really) = seriously?, honestly? 

- opt (abr. from on the phone) = on the line, speaking. 

- ova (abr. from over) = upon, beyond. 

- owt (abr. from out) = outside, I am gone. 

- o/y (abr. from oh, yeah) = yes?, no kidding! 

- p3n0r / p33n / p3n15 / p3n1s / peanus / pen0r / pen15 / pns / pnus (abr. from penis) = dick. 

- pbly / probly / probz / prolly / prollz (abr. from probably) = perhaps, maybe. 

- pf  (abr. from profile) = user profile. 

- ph# (abr. from phone number) = telephone number. 

- pic (abr. from picture) = photo, photograph. 

- pix (abr. from pictures) = photos, photographs. 

- pleaz / pleez / pleeze / pleze / pliz / plox / ploxxorz / pls(e) / plz (abr. from please) = I am 

asking you. 

- pooter / puter (abr. from computer) = PC. 

- pov (abr. from point of view) = standpoint. 

- ppl / ppls / pplz (abr. from people) = folks, world. 

- pr0 (abr. from professional) = expert. 

- pr0n / prn (abr. from porn) = pornography. 

- prblm / prob (abr. from problem) = bad situation. 

- prfct (abr. from perfect) = great, excellent. 

- prsn (abr. from person) = individual, human being. 

- prty (abr. from party) = shindig, celebration. 

- prvrt (abr. from pervert) = sexual deviant. 

- puh-leaze (instead of please) = I am asking you. 

- ql / qte (abr. from cool) = great, awesome. 

- qt / qte (abr. from cutie) = sweetie, baby doll, darling. 

- r (abr. from are) = the present form of the verb to be, second person singular and the plural 

form of all the other persons. 

- rdy (abr. from ready) = all set. 

- re 1. (abr. from reply) = answer, to answer; 2. with the variant rehi! (abr. from hello again) 

= hi again. 

- rele / rlly / rly (abr. from really) = seriously?, honestly? 

- rentz (abr. from parents) = folks, mom and dad. 

- rgr! / roj! (abr. from roger!) = copy that!, positive! 

- rite! / ryt! / ryte! (abr. from right) = exactly!, that‘s right! 

- rjct (abr. from reject) = to repel. 

- rl (abr. from real life) = real world. 

- rlz (abr. from rules) = regulation. 

- rize (abr. from realize) = to figure out. 

- rm (abr. from room) = chamber. 

- rmr (abr. from remember) = to remind. 

- rnt (abr. from arenřt) = the negative form of the present tense of the verb to be, second 

person singular and the plural form of all the other persons. 

- rol (abr. from rolling over laughing) = to die laughing. 

- rong / wrng (abr. from wrong) = incorrect, inaccurate. 

- ru (abr. from are you) = the interrogative form of the present tense of the verb to be, second 

person singular and the plural form of all the other persons. 

- ruk? / ruok? (abr. from are you ok?) = are you alright?, are you hurt? 

- rukm (abr. from are you kidding me!) = you are joking!, are you mocking me? 

- rumf  (abr. from are you male or female?) = are you a man or a woman? 
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- *s* (abr. from smile) = to smile. 

- s2u (abr. from same to you) = you too. 

- s3x (abr. from sex) = gender; intercourse. 

- s/b (abr. from should be) = it ought to be. 

- sbt (abr. from sorry bout that) = I am sorry to hear that.  

- scool / skewl / skl / skool / skoul / skwl (abr. from school) = college. 

- scrilla (instead of money) = bucks.  

- scrt (abr. from secret) = secrecy, mystery. 

- secks / seks / sexx0rz / sx / sxs (instead of sex) = gender; intercourse. 

- secksea / secksy / sexc / sexe / sexi / sexii / shexy / shmexy / sxc / sxcy / sxi / sxy (instead of 

sexy) = attractive, fetching. 

- sed (abr. from said) = the Past Tense and Past Participle of the verb to say. 

- sexilicious (abr. from very sexy) = a total hottie, super-hot. 

- sez (abr. from says) = the present form of the verb to say, third person singular. 

- sfe (abr. from safe) = in the clear, secure. 

- sfsg (abr. from so far, so good) = this is ok for now. 

- sgb (abr. from straight / gay / bisexual) = heterosexual / homosexual / bi. 

- sh (abr. from shit happens) = you are in big trouble!, tough break! 

- shd / shld / shud (abr. from should) = supposed to. 

- shiat / shiet (abr. from shit) = crap, God damn it! 

- shite / shiz / sht / shyat (instead of shit) = crap, God damn it! 

- sho! / shure! (abr. from sure) = of course!, certainly! 

- shuddup! / shup! / su! (abr. from shut up) = zip your lip!, shut your mouth! 

- sif (abr. from as if) = as though, just like. 

- sig / siggy (abr. from signature) = signing. 

- sis (abr. from sister). 

- s.i.t. (abr. from stay in touch) = keep in touch. 

- sked (abr. from schedule) = agenda, timetable. 

- slng (abr. from slang) = lingo. 

- slo (abr. from slow) = slowly, gradually. 

- slp (abr. from sleep). 

- sm1 / som1 / some1 / sum1 /  sumone (abr. from someone) = somebody. 

- smthin / smthng/ somřm / sth / sthing / sumfin / summin / sumthinř / sumtin (abr. from 

something). 

- smtm (abr. from some time) = some day, at some point. 

- s.o.a.b. / soab (abr. from son of a bitch) = scumbag, a sleazy person. 

- sřok / sok / sokay (abr. from itřs okay) = it‘s all right, it‘s fine. 

- sorreh! (instead of sorry) = excuse me!, I apologize! 

- sorta (abr. from sort of) = something like that. 

- sowi! / sowwy! / soz! / srry! / sry! / sz! (abr. from sorry) = excuse me!, I apologize! 

- spk (abr. from speak) = to talk. 

- sřpose (abr. from suppose) = to assume, to believe. 

- srch (abr. from search) = to look for; quest. 

- srly / srsly / srzly (abr. from seriously) = really?, yeah? 

- stff (abr. from stuff) = issues, matters, things. 

- stpd / stupd (abr. from stupid) = dumb, silly. 

- str8 (abr. from straight) = directly, head-on. 

- suka (abr. from sucker) = a loser, a gullible person. 

- sukz / sux! / sux0rz! / suxor! / suxors! / suxorz! / suxx! / suxxor! (abr. from sucks) = an 

embarrassment, an awful thing. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

548 

 

- sul / syl / syl8r (abr. from see you later) = I‘ll see you soon. 

- sřup / sup (abr. from what is up) = what‘s the matter?, is something wrong? 

- supa (abr. from super) = cool, excellent. 

- sus / sys (abr. from see you soon) = I‘ll be seeing you! 

- sut (abr. from see you tomorrow) = until tomorrow! 

- svn (abr. from seven). 

- sw (abr. from so what) = what about it? 

- swf  (abr. from single white female) = Caucasian woman, no-strings-attached. 

- swm (abr. from single white male) = Caucasian man, no-strings-attached. 

- swt (abr. from sweet) = cute, nice. 

- t#3 / t3h / teh / tha (instead of the) = the definite article the. 

- t2m (abr. from talk to me) = say something! 

- t2ul / t2ul8r / ttul / ttul8r / tlk2ul8r / ttyl / ttyl8r / ttywl (abr. from talk to you later) = we‘ll 

talk later! 

- t4a (abr. from thanks for asking) = thank you for asking! 

- t8st (abr. from taste) = flavour. 

- t/a (abr. from try again) = keep trying! 

- ta (abr. from thanks again) = reiterate my thanks! 

- taht  / tat / tht (abr. from that) = a remote demonstrative. 

- tai (abr. from think about it) = think again! 

- tal! (abr. from thanks a lot) = many thanks! 

- tanq / thankies / thankx / thku / thnx / thx! / thxx! / thz! tks! / tku! tnx / tnxz / tq/ tu! / tx / txs / 

ty  (abr. from thank you / thanks) = I appreciate. 

- tat2 (abr. from tattoo) = tat. 

- tau / tay (abr. from thinking about you) = I am thinking of you. 

- tbc (abr. from to be continued) = will follow. 

- tc (abr. from take care) = pay attention!, be careful! 

- tgtbt (abr. from too good to be true). 

- thar / thr (abr. from there). 

- thn (abr. from then) = afterwards. 

- thnk (abr. from think) = to consider. 

- thr4 (abr. from therefore) = so, consequently. 

- tix (abr. from tickets) = passes. 

- tlk (abr. from talk) = to speak, to discuss. 

- tmai / tmbi (abr. from tell me about it) = you are telling me? 

- tmmmrw / tmoro / tmoz / tmr / tmrrw / tmrw / tmrz / tomm (abr. from tomorrow) = the 

following day. 

- tmtt (abr. from tell me the truth) = tell me frankly! 

- tn1 (abr. from trust no one) = never trust anybody! 

- tok (abr. from thatřs ok) = that‘s all right! 

- totl (abr. from total) = complete, entire. 

- totp (abr. from talking on the phone) = I‘m on the line. 

- trani  tranny (abr. from transsexual) = transgender.  

- trble (abr. from trouble) = distress, misfortune. 

- trd (abr. from tired) = exhausted, fatigued. 

- trnsl8 (abr. from translate). 

- tru (abr. from true) = real, actual. 

- tty (abr. from talk to you) = we‘ll be in touch! 

- tut (abr. from take your time) = take it easy! 

- tvm! (abr. from thanks very much) = thanks a lot! 
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- twg (abr. from that was great) = awesome!, cool!, amazing! 

- twttr (abr. from twitter) = the social network Twitter. 

- txt (abr. from text) = script, wording. 

- tym / tyme (abr. from time). 

- typo (abr. from typing mistake) = spelling mistake. 

- u2u (abr. from up to you) = it‘s on you; as you wish. 

- uřd (abr. from you would) = the auxiliary verb which enters the construction of the 

conditional mood, second person singular, followed by the infinitive of another verb. 

- u/l (abr. from upload) = to load a file on the internet. 

- ul (abr. from unlucky) = unfortunate. 

- uřll (abr. from you will) = the auxiliary verb which enters the construction of the future 

tense, the indicative mood, second person singular, followed by the infinitive of another 

verb. 

- u/n (abr. from username) = user. 

- un4rtun8ly (abr. from unfortunately) = sadly. 

- uřr / ure / yer (abr. from youřre) = you are. 

- ur / yor / yur (abr. from your) = the possessive adjective, second person singular or plural. 

- urs (abr. from yours) = the possessive pronoun, second person singular or plural. 

- utube / y2b (abr. from youtube) = Youtube.  

- vf (abr. from very funny) = very amusing. 

- vgl (abr. from very good looking) = very attractive, very appealing. 

- vn (abr. from very nice) = very lovely. 

- vry (abr. from very) = really, pretty. 

- vwd (abr. from very well done) = nice work! 

- vzit (abr. from visit) = visitation; to visit. 

- w / wid / wit (abr. from with) = the conjunction with. 

- w012d (instead of word). 

- w2g / wtg (abr. from way to go) = well done! 

- w33d (abr. from weed) = marijuana. 

- w8 (abr. from wait) = to await. 

- w8am / wam (abr. from wait a minute) = hold on a minute! 

- w8t4me (abr. from wait for me) = await me! 

- wad / wadzup / was? / wasup? / watřs? / wats? / watz? / waz? / wazza? / wazzup? / wřsup? / 

wuza? / wuzup? (abr. from whatřs up?) = what‘s the matter? 

- wat? / wht? / whut? / wot? / wut? (abr. from what?) = what is it? 

- watev / wateva / watevr / watevs / w.e. / wev / wevr / weve+ / whatev / whatevs / whever / 

whteva / whteve / whtever / whtevr / whtvr / wotevs / wtv / wtva / wtvr / wutevr (abr. from 

whatever) = whichever; all right! 

- wau / wbu / wby (abr. from what about you?) = how about you? 

- wc (abr. from who cares) = who gives a damn? 

- wd (abr. from well done) = nice work! 

- wdum / wdym (abr. from what do you mean) = what‘s your point? 

- webby (abr. from webcam) = web camera. 

- welc! / wlc / wlcm (abr. from welcome!) = hello there! 

- wen / wn (abr. from when). 

- w/end / wkend (abr. from weekend) = end of the week. 

-  wfm (abr. from works for me) = that‘s fine with me! 

- whevah (abr. from wherever) = anywhere, any place. 

- whodi (abr. from friend) = pal, buddy. 

- whr? (abr. from where?). 
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- wio / w/out (abr. from without) = out of. 

- wiyp / wyp? (abr. from what is your problem) = what‘s wrong with you? 

- wk (abr. from week) = seven days. 

- wkd (abr. from wicked) = evil, villain, maleficent. 

- wl (abr. from will) = the auxiliary verb which enters the construction of the future tense. 

- wld / wud / wuld (abr. from would) = the auxiliary verb which enters the construction of the 

present conditional mood.   

-  wrk (abr. from work) = labour; to labour. 

- w/u (abr. from with you) = to you, with yourself. 

- wuv (abr. from love) = romance. 

- wuz (abr. from was) = the past tense form of the verb to be, first and third person singular. 

-  wy / y (abr. from why?). 

- wyn? (abr. from whatřs your name?) = what do they call you? 

- xbf (abr. from ex-boyfriend) = former boyfriend. 

- xcept / xcpt (abr. from except) = apart from, with the exception of. 

- xellent / xlnt (abr. from excellent) = wonderful, fantastic. 

- xfer (abr. from transfer) = translocation; to relocate. 

- xgf (abr. from ex-girlfriend) = former girlfriend. 

- xit (abr. from exit) = outing. 

- xmpl (abr. from example) = instance, illustration. 

- xox / xoxo (abr. from hugs and kisses) = kisses and cuddles. 

- xp (abr. from experience) = practice; to experience something. 

- xpect / xpt (abr. from expect) = to hope for. 

- xplaned (abr. from explained) = clarified, settled. 

- xs (abr. from excess) = surplus, oversupply. 

- xtra (abr. from extra) = in addition, plus. 

- x treme / xtreme (abr. from extreme) = super, highly. 

- y00 / yew / yooh / yu (abr. from you) = the personal pronoun, second person singular and 

plural. 

- ya / ye / yea / yh (abr. from yeah) = yes. 

- yaw / yw (abr. from youřre welcome) = my pleasure, gladly. 

- yay / yayo = cocaine. 

- yim (abr. from yahoo instant messenger) = the yahoo instant messenger programme. 

- yk (abr. from you kidding) = you‘re joking! 

- yn / ynt (abr. from why not). 

- yng (abr. from young) = junior, youthful. 

- youngin (abr. from young person) = youngster. 

- yr (abr. from year). 

- zex = sex.  

- zig (abr. from cigarette) = cigar.  

With the advent of the Internet, a new language has emerged. The language used by the  

Internet users comprises a multitude of abbreviations, in an attempt to simplify the writing as much 

as possible. Acronyms, abbreviations, coined terms represent to a large extent the language used by 

children and teenagers on the social networks, sites, blogs or message boards. We shouldn‘t be so 

surprised, taking into consideration the fact that the online environment is growing rapidly and that 

the users of this oral online means of communication are in fact the former users of written 

communication. Therefore, we can rightly say that this new type of language is mainly due to the 

new technologies.    
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Abstract:This work proposes to present some suggestions concerning the optimization of teaching and 

testing the personal pronouns in Accusative and Dative using certain already existing didactic 
instruments, the summary tables, also some models of progressive and synthetic testing. The work focuses 

on the following aspects: 1) practical characteristics and aspects of teaching the personal pronouns in 

Accusative and Dative , 2.) teaching instruments which are useful to study and use the correct forms of 
those pronouns, 3.) models of progressive and synthetic testing, 4.) conclusions.   
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Introducere 

 Însuşirea limbii române reprezintă, în cazul vorbitorilor străini, o provocare, un test 

complex, un adevărat maraton lingvistic, socio-cultural, emoţional, în care aceştia trec probe 

dificile, depăşesc piedici uşoare, însă întâmpină şi obstacole aparent de netrecut. Una dintre 

„porţile ferecate‖ iniţial, în cazul multora, o constituie folosirea corectă a pronumelor personale 

în vorbire şi în scriere, îndeosebi a celor neaccentuate, în cazurile dativ şi acuzativ, aspect 

evidenţiat, în general, de ritmul mai lent de asimilare a noilor cunoştinţe, de necesitatea reluării 

explicaţiilor, de rezultatele slabe ale testărilor, de pierderea temporară a entuziasmului şi, uneori, 

chiar de dorinţa renunţării la orice efort suplimentar.  

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte unele sugestii de optimizare a predării şi testării  

pronumelor personale în acuzativ şi dativ prin utilizarea unor instrumente didactice existente 

deja, a unor tabele recapitulative, precum şi a unor modele de testare progresivă şi sintetică a 

acestora. Evident, pentru a diminua şi echilibra eforturile de pregătire în vederea unor 

performanţe superioare sunt necesare o colaborare strânsă între cadrele didactice şi studenţi, 

precum şi o intensificare a implicării şi motivării celor interesaţi să-şi însuşească exprimarea 

corectă în limba română.  

Lucrarea se concentrează asupra următoarelor aspecte: 1) caracteristici şi aspecte practice 

ale predării pronumelor personale în acuzativ şi dativ, 2.) instrumente de predare utile în 

însuşirea şi utilizarea corectă a pronumelor respective, 3.) modele de testare progresivă şi 

sintetică, 4.) concluzii.  

1. Caracteristici şi aspecte practice ale predării pronumelor personale în acuzativ  

şi dativ  

Utilizarea corectă a formelor pronominale în exprimare depinde, în primul rând, credem, 

de prezentarea progresivă a informaţiilor teoretice, urmată de mai multe seturi de teste, strict 

adaptate informaţiilor oferite, ceea ce presupune o structurare oarecum diferită a lecţiei 

respective faţă de prezentările clasice din manualele de limba română, în general.  

Informaţiile prezentate în mod succint sau în avalanşă derutează, crează confuzie şi riscă 

să fie receptate doar de către unii dintre cursanţi, restul clasei nefiind în măsură să păstreze 

ritmul predării. Pentru a evita astfel de situaţii, am încercat derularea mai lentă a actului predării, 

focalizând atenţia cursanţilor pe un singur aspect: de exemplu, predarea pronumelor personale, a 
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formelor accentuate şi neaccentuate, în acuzativ, cu verbe la indicativ, prezent. Mai târziu, au fost 

prezentate şi testate separat, până la obţinerea unor rezultate care să reflecte o bună asimilare a 

materialului predat, formele pronumelor personale însoţite de alte moduri şi timpuri verbale: 

indicativul perfect compus, viitorul literar, viitorul popular, conjunctivul prezent, imperativul şi, 

abia în final, am utilizat, recapitulativ, toate variantele exersate anterior.  

Segmentarea logică a materialului predat permite familiarizarea cursanţilor cu noile 

informaţii, precum şi faptul ca aceştia să poată face legătura cu alte categorii gramaticale, 

precum tranzitivitatea şi intranzitivitatea verbelor. Este momentul când devine evidentă 

necesitatea utilizării unor tabele care să conţină verbele cu acuzativul, respectiv cu dativul în 

cadrul unei prezentări sintetice, panoramice.  

Cele mai frecvente întrebări ale cursanţilor, în cazul predării pronumelor personale, sunt 

cele referitoare la situaţiile concrete de folosire a cazului acuzativ sau dativ. Pentru rezolvarea 

acestora, am observat că este util faptul de a analiza contextul lingvistic în care sunt folosite 

pronumele respective şi de a recunoaşte verbele însoţite de complemente directe, respectiv de 

complemente indirecte.  

2.) Instrumente de predare utile  
Manualul este, în general, instrumentul de bază folosit pentru predarea şi exersarea 

formelor pronumelor personale în acuzativ şi dativ. Acesta şi-a dovedit eficienţa, prin faptul că 

studenţii şi-au însuşit informaţiile de bază din acest manual şi au putut exersa într-o oarecare 

măsură formele pronumelor respective prin intermediul exerciţiilor respective oferite.   

Un instrument util în predare şi testare, folosit în ultimul timp, îl reprezintă volumul, în 

curs de editare, folosit în cadrul Departamentului de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească, 

autori: Ioana Sonea şi Dina Vîlcu, care conţine o prezentare adecvată a pronumelor în discuţie, 

precum şi o gamă diversificată de exerciţii utile pentru fixarea şi exersarea acestora.  

De asemenea, ar putea fi practic şi volumul: Româna ca limbă străină: Verbul, apărut la 

Editura Casa Cărţii de Ṣtiinţă, 2018, autor: Vesa-Florea Viorica. Cartea oferă o structurare 

sintetică a formelor pronumelor personale în acuzativ şi dativ, utilizate împreună cu verbe, 

traduse în engleză şi franceză, conjugate la cele mai folosite moduri şi timpuri verbale.  

Lucrarea menţionată anterior, credem, poate contribui la fixarea formelor corecte ale 

pronumelor respective, la îmbunătățirea capacității de comunicare a vorbitorilor, deoarece aceștia 

vor avea la dispoziție nu doar cuvinte izolate, ci scurte enunțuri, ceea ce va stimula progresul 

individual și colectiv. De asemenea, va facilita producerea creativă de text și va diminua 

dificultățile exprimării, contribuind la o mai bună folosire a limbii.  

Secțiunea de bază a ghidului o reprezintă exemplificările verbelor în enunțuri, 

prezentarea acestora sub formă de întrebări-răspunsuri. Această parte este mai puțin abordată și 

exersată de manualele de gramatică și de cărțile de verbe existente în biblioteci sau pe rafturile 

librăriilor. Valoarea practică a contextualizării verbelor s-a dovedit evidentă, reflectându-se în 

performanțe superioare în ce privește însușirea strategiilor conversaționale specifice oralului și în 

testarea celorlalte competențe: înțelegere după auz, înțelegerea unui text scris, secțiunea de 

vocabular și gramatică sau în producerea creativă de text. Din acest motiv am rezervat un spațiu 

mai amplu exemplificării verbelor în enunțuri diversificate care cuprind, implicit, şi 

contextualizări ale pronumelor personale în dativ şi acuzativ. 

 Ghidul de verbe este rezultatul eforturilor cumulate în timp de a găsi o formulă eficientă 

de predare a verbului și poate constitui un instrument de lucru util şi când e vorba despre alte 

părţi de vorbire, cum ar fi pronumele personale. Lucrarea oferă posilitatea de a traduce, înțelege 

și folosi corect verbele, conjugate la diferite moduri și timpuri verbale, ceea ce constituie un 

element de noutate în bibliografia acestui domeniu de interes. Metodele concrete, practice și, în 

același timp, simple reduc eforturile depuse pentru a stăpâni mai bine limba română.  
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Modalitatea de prezentare a verbelor oferă posibilitatea vizualizării repetate a unor tabele 

sau liste recapitulative, ceea ce sporeşte capacitatea de memorare, simplifică învățarea și 

dinamizează randamentul intelectual.  

Volumul conţine o listă cu tabele ale pronumelor personale în acuzativ, folosite cu verbe 

la indicativ prezent, perfect compus şi viitor popular.  Lista conţine o selecţie de verbe, 

prezentate în ordine alfabetică. Acestea pot fi concentrate  pe o singură pagină, care să se afle la 

îndemâna cursanţilor.  

Vizualizarea tabelelor respective îşi poate dovedi utilitatea atunci când vorbitorii străini 

se află în faţa rezolvării unor exerciţii gramaticale sau intenţionează să-şi exerseze competenţa de 

comunicare orală ori cea de producere a unui text scris prin identificarea corectă a formelor 

pronominale şi a celor verbale, prin compararea şi utilizarea acestora în diferite contexte 

lingvistice. 

Prezentarea pe o singură mini-planşă a formelor pronumelor personale în acuzativ şi a 

celor în dativ, precum şi a verbelor specifice utilizate într-un caz sau altul, cu ajutorul a două 

tabele distincte, concepute în paralel, poate contribui semnificativ la procesul de învăţare, 

exersare şi de folosire în enunţuri a acestora, fiind o modalitate simplă de a oferi o perspectivă 

sintetică, panoramică asupra pronumelor în discuţie. Prezentăm, în continuare, un asemenea 

model: 

TABEL RECAPITULATIV al PRONUMELOR PERSONALE în acuzativ şi dativ     

cu VERBE  

Pronume în acuzativ 

verb la prezent           perfect compus              viitor literar                    viitor popular 

pe mine mă cheamă        m-a chemat                   mă va chema                   o să mă cheme    

pe tine te cheamă            te-a chemat                   te va chema                     o să te cheme 

pe el îl cheamă                l-a chemat                     îl va chema                     o să-l cheme 

pe ea o cheamă               a chemat-o                     o va chema                     o s-o cheme 

pe noi ne cheamă            ne-a chemat                   ne va chema                   o să ne cheme 

pe voi vă cheamă            v-a chemat                     vă va chema                    o să vă cheme 

pe ei îi cheamă               i-a chemat                      îi va chema                      o să-i cheme 

pe ele le cheamă             le-a chemat                    le va chema                     o să le cheme 

Verbe:  

a admira, a ajuta, a anunţa, a apela, a aprecia, a asculta, a atrage, a aştepta, a auzi, a avertiza, a bate, 

a căuta, a certa, a chema, a conduce, a consulta, a corecta, a crede, a critica, a cunoaşte, a deranja, a 

dispreţui, a durea, a enerva,  a examina, a felicita, a găsi, a ierta, a intervieva, a invita, a implora, a 

interoga, a iubi, a îmbrăţişa, a încuraja, a întreba, a îndruma, a însoţi, a întâlni, a întreba, a întrista, a 

înţelege, a învăţa, a lăuda, a mângâia, a obliga, a opri, a pasiona, a părăsi, a pişca, a plictisi, a primi, 

a privi, a ruga, a saluta, a săruta, a scuza, a sfătui, a servi, a simpatiza, a speria, a suna, a supăra, a 

susţine, a ustura, a urî, a uita, a urma, a vedea, a vizita, etc. 

Pronume în dativ 

verb la prezent           perfect compus              viitor literar                    viitor popular 

mie îmi place                mi-a plăcut                      îmi va plăcea                    o să-mi placă 

ţie îţi place                   ţi-a plăcut                        îţi va plăcea                      o să-ţi placă 

lui, ei îi place               i-a plăcut                         îi va plăcea                       o să-i placă 

nouă ne place               ne-a plăcut                      ne va plăcea                      o să ne placă 

vouă vă place               v-a plăcut                        vă va plăcea                      o să vă placă 

lor le place                   le-a plăcut                       le va plăcea                       o să le placă 

Verbe:  

a aduce, a aminti, a arăta, a aşterne, a călca, a cere, a citi, a cheltui, a corecta, a cumpăra, a 

curăţă, a da, a dărui, a defecta, a dicta, a dona, a dori, a dovedi, a duce, a face, a explica, a găti, a 

istorisi, a împrumuta, a înapoia, a lăsa, a mulţumi, a oferi, a-i plăcea, a plăti, a povesti, a preda, a 
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pregăti, a promite, a răspunde, a recomanda, a repara, a scrie, a spăla, a spune, a sugera, a 

telefona, a traduce, a transmite, a trimite, a ura, a vinde, a vorbi, a zice, etc. 

3.) Modele de testare progresivă şi sintetică 

Testarea reprezintă imaginea reflectată în oglindă a predării. Un proverb foarte cunoscut 

concentrează, într-o anumită măsură, această idee în câteva cuvinte: „Cât dai, atâta primeşti‖ sau 

„Cu măsura cu care măsori, ţi se va măsura‖. Concluzia ar putea fi exprimată, în cazul de faţa, 

astfel: ‖Testaţi progresiv şi nu mergeţi mai departe cu predarea până când nu sunteţi convinşi că 

v-aţi atins obiectivul stabilit dinainte!‖  

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la testare este necesară o atentă corelare a 

ritmului predării cu cel al testării, o verificare progresivă a eficienţei receptării informaţilor 

prezentate etapă cu etapă şi, abia în cel din urmă, sunt recomandate testele totalizatoare, 

complexe, care să îmbine toate informaţile oferite, asemenea unui puzzle. Itemii folosiţi pentru 

verificarea însuşirii formelor pronuminale din enunţurile cu verbe la indicativ prezent, apoi 

perfect compus, viitor popular, viitor literar, condiţional-optativ, imperativ sau la alte moduri şi 

timpuri verbale, ar putea fi: 

I. a.) Răspundeţi la următoarele întrebări (daţi răspunsuri lungi). 

Exemple: -Pe cine aştepţi/ Pe cine cunoşti?/ - Cui îi scrii/ Cui îi mulţumeşti?   

b.) Răspundeţi la întrebări înlocuind substantivele cu pronumele corespunzătoare: 

Exemple: - Aştepţi autobuzul?/ - Ai înţeles lecţia?  

c.) Folosiţi pronume personale pentru a răspunde scurt la următoarele întrebări.  

Exemple:- O vezi/ Le dai/ Te aşteaptă/ Mă suni? 

- Ne aduci/ Le trimiteţi/ Ne spuneţi/ Le povesteşti? 

II. a.) Completaţi spaţiile libere din următoarele enunţuri:  

Exemple: - Dan …. cunoaşte pe Radu de mult din liceu. 

 - Medicul … recomandă pacientului un regim de viaţă echilibrat. 

   b.) Completaţi spaţiile libere din următorul text cu pronume personale în acuzativ/ cu pronume 

personale în dativ/ cu pronume personale în acuzativ şi dativ: 

   c.) Completaţi propoziţiile de mai jos cu una din formele: mă, te, îl, o, ne vă, îi, le/ îmi, îţi, îi, 

ne, vă, le. 

   d.) Completaţi propoziţiile de mai jos cu pronume personale. Sesizaţi diferenţa:  

Exemple: 1. Ea …. cunoaşte pe colega ei./ 2. Ea ….. scrie colegei ei. 

1. Dan ….. ajută pe fratele lui./  2. Dan ….. mulţumeşte fratelui lui. 

III. Scrieţi alte exemple după modelul de mai sus. Folosiţi în paralel pronume personale în 

acuzativ şi dativ: 

IV. Alegeţi varianta corectă: (a,b,c) 

V. Realizaţi un dialog în care să folosiţi, la alegere, sintagmele: mi-a spus, mi-a zis, mi-a povestit, 

mi-a sugerat, mi-a arătat, mi-a explicat/ i-am spus, i-am zis, i-am povestit, i-am sugerat, i-am 

arătat, i-am explicat// m-a rugat, m-a întrebat, m-a aşteptat, m-a invitat, m-a chemat/ am rugat-

o, l-am rugat, i-am rugat, le-am rugat, etc. 

VI. Înlocuiţi cuvintele din paranteze cu pronume personale în acuzativ şi dativ, forme 

neaccentuate: 

Exemple: Dă (mie) (cartea)!/ Dă-mi-o!// Corectează (nouă) (temele)/ Corectează-ni-le! 

VII. Citiţi textul de mai jos şi introduceţi pronume personale acolo unde credeţi că este necesar. 

VIII. Transcrieţi textul următor. Folosiţiţi formele de plural ale pronumelor personale./ Schimbaţi 

persoana.  

IX. Subliniaţi cuvântul care este în plus în fiecare propoziţie: 

Exemple: O ai văzut-o pe Felicia azi?/ Lui nu ne îi convine să ne mai aştepte. 

X. Spuneţi ce probleme au persoanele din imaginile de mai jos. Folosiţi pronume personale 

potrivite: 

Exemple: Pe ea o doare capul./ Pe ei îi deranjează gălăgia.// Lui îi e somn./ Copiilor le e frig. 
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XI. Continuaţi propoziţiile următoare. Folosiţi pronume personale:  

Exemple: Dacă l-aş vedea, …… / Dacă mi-ar spune adevărul,……… 

XII. Scrieţi propoziţii la prezent şi la perfect compus folosind următoarele cuvinte: 

Exemple: Părinţii (a căuta) (fetiţa) lor./ 2. Părinţii (a citi) (fetiţa) lor o poveste.  

XIII. Folosiţi cuvintele de mai jos şi adăugaţi cuvintele care lipsesc pentru a scrie propoziţii: 

Exemple: (Dan/ a cere/ informaţii/ secretara// Dan/ a întreba/ colega/ el/ ceva) 

XIV. Transformaţi propoziţiile următoare în vorbire indirectă.  

Exemple: (Dan/ Ion) Te aştept la ora 9./ -Dan i-a spus lui Ion că îl aşteaptă la ora 9. 

XV. Folosiţi imaginile şi replicile de mai jos pentru a scrie propoziţii în vorbire indirectă. 

Exemple: - Bună ziua. Apreciez că m-aţi invitat la masă! 

a.) Dan îl salută pe Mihai şi îi spune că apreciază că l-a invitat la masă. 

b.) Dan l-a salutat pe Mihai şi i-a spus că apreciază că l-a invitat la masă.  

Unii dintre itemii prezentaţi anterior sunt utilizaţi în cadrul unor exerciţii din suportul de 

curs de Limba Română, nivel B1. Acesta oferă posibilitatea testării pronumelor personale prin 

intermediul unor exerciţii din lecţiile destinate studierii acestora, în plus şi prin alte teste 

recapitulative. Lucrarea oferă şi cheia exerciţiilor, ceea le permite celor interesaţi să exerseze 

pronumele personale atât în clasă, cât şi în cadrul temelor de casă sau în activitatea de 

autodidact, ceea ce o face deosebit de practică.  

Volumul: R.L.S. Verbul, oferă un număr mare de exemplificări referitoare la folosirea 

adecvată a verbelor cu pronume personale în dativ şi acuzativ. Folosirea adecvată a acestora din 

urmă depinde de cunoașterea, mai întâi, a verbelor care cer aceste cazuri. Exemplificările din 

această publicaţie constituie modele practice, care îi pot ajuta pe cei interesaţi să-şi însuşească 

formele pronominale şi să creeze, la rândul lor, alte enunțuri, respectând normele gramaticale 

specifice limbii române. 

 

4.) Concluzii. 

Cunoaşterea şi folosirea corectă a pronumelor personale în acuzativ şi dativ ridică mari 

dificultăţi celor interesaţi să-şi însuşească limba română ca limbă străină. Utilizarea unor 

instrumente didactice existente deja, a unor tabele recapitulative, prezentarea unei mini-planşe cu 

formele pronumelor personale în cazurile respective, precum şi cu verbele utilizate într-un caz 

sau altul poate contribui semnificativ la procesul de memorare, exersare şi de folosire adecvată a 

acestora în exprimarea vorbită şi scrisă.  

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la testare este necesară o atentă corelare a 

ritmului predării cu cel al testării, o verificare progresivă a eficienţei receptării informaţilor 

prezentate etapă cu etapă şi, abia în cele din urmă, sunt recomandate testele totalizatoare, 

complexe, care să îmbine toate informaţile oferite, asemenea pieselor unui puzzle. Lucrările 

menţionate ar putea contribui substanţial la însuşirea şi folosirea corectă a pronumelor 

respective, la îmbunătățirea capacității de comunicare a vorbitorilor, ceea ce va stimula progresul 

individual și colectiv, va facilita producerea creativă de text și va diminua dificultățile 

exprimării, contribuind la o mai bună folosire a limbii.  
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Abstract:The prepositions and prepositional phrases play an important role in speaking; nevertheless,they 
have received less attention within teaching the Romanian as a Foreign Language, in the sense that they 

have been presented, synthesized and exemplified insufficiently, so that they keep creating difficulties of 

understanding and using to those who are interested.  
As they have an  impact  upon the  grammar correctness of the expression, we think their rehabilitation is 

necessary in point of the attention and importance they are given; we can achieve this fact by a balanced 

approach, by being aware of its tight relation with the other parts of speech, interrelation that in fact has an 
influence in understanding of the general meaning of the statements.  

The present  work   focuses   upon  the following  aspects:  1)  characteristics  and  practical 

aspects   of   teaching   the   prepositions   and   prepositional   phrases;   2.)   modalities   of 

classification; 3.) useful work instruments; 4.) conclusion. 
 

Keywords: Romanian as a foreign language, the prepositions, the prepositional phrases, modalities of 

classification, useful work instruments 

                                                                                                         
  

Introducere: 

Însușirea limbii române ca limbă străină reprezintă un proces continuu care implică eforturi 

deosebite, timp, disciplină, o motivație puternică, dar şi perseverenţă în depăşirea dificultăţilor 

întâmpinate. Unul dintre obstacole frecvent întâlnite de către cei interesaţi de acest domeniu îl 

constituie utilizarea adecvată a prepozițiilor și a locuțiunilor prepoziționale.  

Deşi joacă un rol important în vorbire, acestea au beneficiat de mai puţină atenţie în cadrul 

predării R.L.S, în sensul că au fost prezentate, sintetizate şi exemplificate într-o măsură insuficientă, 

aşa încât continuă să le creeze, celor interesaţi, dificultăţi în înţelegere şi folosire.  

Deoarece influenţează corectitudinea gramaticală a exprimării, credem că e necesară o 

reabilitate a acestora în ceea ce priveşte atenţia şi importanţa acordate, ceea ce se poate realiza 

printr-o abordare echilibrată, prin folosirea unor instrumente de lucru suplimentare, prin 

conştientizarea strânsei legături cu celelalte părţi de vorbire, interdependenţă care influenţează, în 

realitate, înţelegerea semnificaţiei generale a enunţurilor.  

Lucrarea de faţă se concentrează asupra următoarelor aspecte: 1) caracteristici şi aspecte 

practice ale predării prepoziţiilor şi locuţiunilor prepoziţionale; 2.) modalităţi de clasificare; 3.) 

instrumente de lucru utile; 4.) concluzii.  

1) Caracteristici şi aspecte practice ale predării prepoziţiilor şi locuţiunilor 

prepoziţionale 

Prepoziţiile au fost definite drept „părţi de vorbire neflexibile care stabilesc raporturi de 

subordonare (prin joncţiune) în propoziţii între numele predicativ şi partea de vorbire cu rol de 

subiect, între atribut şi substantiv, între complement şi verb‖
1
. „Locuțiunile prepoziționale sunt 

grupuri de două sau mai multe cuvinte cu sens unitar echivalente cu o prepoziție. Acestea sunt 

alcătuite din prepoziție+substantiv articulat (din cauza, din pricina), prepoziție+adverb articulat (în 

josul, în susul), prepoziție+adjectiv articulat (în dreptul, în lungul), locuţiuni prepoziţionale 

                                                             
1 Dumitru Bejan, Gramatica limbii române, Editura Echinox, Cluj 1995, p. 248. 
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provenite din locuţiuni adverbiale articulate (în urma, pe parcursul), substantiv+prepoziţie (faţă de), 

adverb+prepoziţie (aproape de, departe de, afară de), prepoziţie+substantiv+prepoziţie (din cauză 

de, în caz de), prepoziţie+adverb+prepoziţie (în afară de)‘‘
2
. 

În practica predării la grupele de studenţi străini, prepoziţiile şi locuţiunile prepoziţionale 

sunt prezentate în unităţi de învăţare distincte, în mod progresiv, find însoţite de exemplificări şi 

unele exerciţii practice. Cu toate acestea, rezultatele testelor demonstrează insuficienta însuşire a 

modului corect de folosire a acestora, ceea ce conduce la ideea necesităţii utilizării unor instrumente 

de lucru suplimentare, care să vină în ajutorul vorbitorilor nonnativi. 

O modalitate utilă de prezentare a acestor părţi de vorbire o reprezintă tabelele 

recapitulative. Acestea cuprind prepoziţiile sau locuţiunile prepoziţionale reprezentative pentru un 

anumit caz, precum şi exemple ilustrative. Posibilitatea vizualizării repetate a tabelelor stimulează 

memorarea formelor corecte şi înţelegerea exactă a sensului acestora, dovedindu-şi utilitatea în 

rezolvarea altor itemi.  

Tabelele recapitulative conţin, în dreptul fiecărei prepoziţii sau locuţiuni prepoziţionale, mici 

desene simbolice, clarificatoare, cu ajutorul cărora se intenţionează transmiterea cât mai exactă şi 

sugestivă a sensului acestora. De asemenea, sunt prezentate câteva exemplificări succinte, necesare 

pentru alcătuirea altor enunţuri în cadrul exerciţiilor din clasă sau a temelor de casă. Un asemenea 

tabel ar putea oferi un bagaj informaţional bogat şi practic (aproximativ 20 de prepoziţii) fiind 

structurat, în acelaşi timp, extrem de simplu. 

 Un ajutor în plus îl reprezintă folosirea limbajului corpului, a mimicii şi a gesturilor, mai 

întâi în lecţia de predare, apoi în cadrul unor jocuri realizate în clasă, prin care studenţii transmit 

spre decodificare celorlalţi participanţi, prin intermediul comunicării nonverbale, scurte enunţuri în 

care apar prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale.  

Prezentarea prepoziţiilor şi a locuţiunilor prepoziţionale prin contrast sau prin evidenţierea 

contextelor de folosire diferită a acestora constituie o altă modalitate de a simplifica şi stimula 

învăţarea.  

Utilizarea unui instrument de lucru suplimentar: volumul: Româna ca limbă străină: 

Verbul, apărut la Editura Casa Cărţii de Ṣtiinţă, 2018, autor: Vesa-Florea Viorica ar putea veni în 

ajutorul cursanţilor pentru a înţelege regimul prepoziţional specific verbelor româneşti prin 

contextualizările oferite pentru un număr mare de verbe, traduse în engleză şi franceză. 

2.) Modalităţi de clasificare 

Prepoziţiile şi locuţiunile pepoziţionale pot fi clasificate în funcţie a.) de origine, b.) după formă,  

c.) după cazurile pe care le cer, d.) după conţinutul semantic, e.) după părţile de vorbire pe care le 

însoţesc. Vom prezenta în cele ce urmează doar două dintre acestea, care interesează în mod special 

domeniul R.L.S. 

a.) Clasificarea după conţinutul semantic: 

Prepoziţiile exprimă raporturi, aşadar „au un sens relaţional care cuprinde în el şi sensul lexical 

(abstract în raport cu alte părţi de vorbire). Valorile acestuia se stabilesc numai în context‖.
3
 Acestea 

pot exprima: 

1. direcţia de deplasare în spaţiu: (cu acuzativ) Mergem spre facultate./ Ne îndreptăm înspre 

Bucureşti./ El vine către noi./ Vântul bate dinspre nord.  

2. locul: (cu acuzativul) Pun cartea în geantă./ Merg la facultate./ Locuiesc lângă pădure./ 

Farfuriile sunt pe masă./  Manualul este sub caiet./ Vino pe la noi!// (cu genitivul) Păsările zboară 

deasupra apei./ Peştii înoată dedesubtul apei./ Ghidul merge înaintea grupului./ El a rămas înapoia 

colegilor./ Se văd multe flori împrejurul vilei./ Copilul s-a ascuns înăuntrul casei. 

3. punctul de plecare: Plec de acasă./ De la facultate mă duc acasă./ Iau un pahar de pe masă./ Scot 

dicţionarul de sub caiete. 

                                                             
2 Ibidem. 
3 D. Bejan, op. cit., p. 251. 
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4. timpul: Cursul începe la ora 9./ Avem cursuri până la ora 13./ Trenul a sosit după un sfert de 

oră./ El o să vină peste câteva minute./ Părinţii vor ajunge la noi către seară./ Ziua de azi e 

frumoasă.  

5. asocierea: (cu acuzativ) Vin cu prietenul meu./ Călătorim cu toată familia. 

6. modul: Ne amintim cu drag de bunicii noştri./ Facem aceste lucruri cu plăcere./ Cu părere de rău 

vă anunţăm că nu mai sunt locuri./ Lucrează cu atenţie./ Merge cu grijă./ Vorbeşte cu entuziasm/ cu 

bucurie./ Acţionează cu perspicacitate/ cu prudenţă/ cu înţelepciune.  

7. instrumentul: Mâncăm cu furculiţa/ cu lingura/ cu mâna./ Scrie cu creionul./ Vin cu trenul/ cu 

taxiul/ cu avionul. 

8. conţinutul: Doresc un pahar cu apă/ o cană cu ceai/ o farfurie cu fructe. 

9. însuşirea, calitatea: El e o persoană cu renume/ un om cu carte/ un pictor cu talent. 

10. posesiunea: Am cumpărat un aragaz cu aprindere electronică/ un apartament cu vedere la 

mare. 

b.) Clasificarea după cazurile pe care le cer: 

1. Prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale folosite cu  genitivul: 

- contra, împotriva : Ei sunt contra războiului. (nume predicativ)/ S-a exprimat împotriva  

războiului.(complement indirect)/ Lupta contra fumatului continuă. (atribut substantival) 

- înaintea, înapoia, în faţa, în spatele, în dreapta, în stânga, în susul, în josul, deasupra, 

dedesubtul: Stă înaintea ei./ Vine înapoia noastră. (complement circumstanţial de loc) 

- în timpul, în decursul, pe parcursul: În timpul orei nu vorbim la telefon. (complement 

circumstanţial de timp) 

- în baza: A acţionat în baza legii. (complement circumstanţial de mod) 

- din cauza, din pricina: A întârziat din cauza aglomeraţiei. (complement circumstanţial de 

cauză) 

- în vederea: A venit în vederea examenelor. (complement circumstanţial de scop) 

- în ciuda, în pofida: În ciuda insistenţelor, a plecat. (complement circumstanţial concesiv) 

- în privinţa: În privinţa testului, rezultatele sunt bune. (complement circumstanţial de relaţie) 

- în afara, cu excepţia: Au vent toţi în afara Mariei. (complement circumstanţial de excepţie) 

 

2. Prepoziţii folosite cu dativul: 

- conform, potrivit, asemenea: Acţionează conform/ potrivit planului./ Am acţionat asemenea 

lui. (complement circumstanţial de mod); Lucrarea este conform proiectului. (nume 

predicativ) 

- contrar: Contrar aşteptărilor, lucrurile au decurs bine. (complement circumstanţial    

concesiv) 

- mulţumită, datorită, graţie:  A avut succes datorită perseverenţei/ graţie muncii/ datorită 

eforturilor. (complement instrumental) 

- datorită:  A întârziat datorită unei probleme de sănătate. (complement circumstanţial de 

cauză). 

 

 3. Prepoziţii folosite cu acuzativul.  

Fiind cele mai frecvent utilizate, încă de la nivelul A1, A2, acestea  nu necesită menţionarea 

funcţiei sintactice îndeplinite împreună cu termenul pe care îl precedă. Prepoziţiile şi locuţiunile 

prepoziţionale pot fi prezentate prin contrast pentru a simplifica şi stimula înţelegerea:  

pe/sub: Cartea e pe masă./ Câinele e sub bancă. 

de pe/ de sub: Cartea de pe bancă e nouă./ Câinele de sub bancă e mic.  

în/din: Pun banii în portmoneu./ Scot banii din portmoneu. 

la/ de la: Merg la facultate/ Vin de la facultate. / Casa de la ţară e frumoasă./ Oamenii de la  

             munte sunt curajoşi.  
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cu/fără: Învăţ limba română cu profesor./ Învăţ limba română fără profesor.                              

înspre/ dinspre Ne îndreptăm spre Bucureşti./ Vântul bate dinspre nord.                                     

înainte de/ după: Mă spăl pe mâini înainte de masă./ Mă odihnesc după prânz.                                 

în faţa/ în spatele:  Stau în faţa casei./ Stau în spatele casei.                                                           

înaintea/ înapoia: S-a aşezat înaintea mea./ El stă înapoia noastră.                                                        

în susul/ în josul:   Mergem în susul râului./ Mergem în josul râului.                                    

dedesubtul/ deasupra: Peştii înoată dedesubtul apei./ Păsările zboară deasupra apei. conform/ 

contrar: Acţionez conform regulilor./ Nu acţionez contrar regulilor.  

  3.)  Instrumente de lucru utile 

În practica predării limbii române la studenții străini s-a demonstrat, în timp, cât de necesară 

este o bună organizare a informaţiilor pentru a le oferi celor interesaţi o perspectivă cumulativă, o 

viziune panoramică asupra întregului. Neclaritățile și confuziile legate de situaţiile concrete de 

utilizare a acestor părţi de vorbire pot fi diminuate  prin folosirea unor instrumente de lucru 

adecvate. 

Sunt utile tabelele recapitulative cu prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale exemplificate, 

structurate în funcţie de caz, de exemplu cu cazul acuzativ:  

în Pun cartea în geantă./ Sunt în clasă./ Lucrez în linişte./ Îl iau în braţe./ Vine în grabă./ 

Lucrez în continuare. 

din Scot cartea din geantă./ Sunt din România./ Mă întorc din Grecia./ Din pomi cad flori. Din 

copil s-a făcut un tânăr./ Iarba se transformă din verde în uscată.  

pe Pun caietul pe masă./ O iubesc pe Maria./ Vin pe jos./ Mă uit pe geam./ Spun poezia pe 

           de rost. 

sub Câinele stă sub masă./ El a fost punctat sub nivelul lui.   

spre Merg spre casă./ Mă îndrept spre gară./ Vine spre mine. 

către Se adresează către public./ Se îndreaptă către sud./ Către seară a început să plouă.  

dinspre Vântul bate dinspre nord./ El vine dinspre centru. 

peste Peste câteva minute va fi pauză./ El sare peste un obiect./ Trece peste piedici. 

prin Se uită prin vizor./ Bagă aţa prin ac./ Trece prin parc. 

printre Aleargă printre copaci./ Fuge printre oameni. 

între Masa este între dulap şi pat./ Clujul se află între dealuri. 

cu Cer un pahar cu apă./ Scriu cu pixul./ Mănânc supa cu lingura./ El e un pictor cu talent.  

fără Intră fără să bată./ Studiază fără profesor./ Nu vede fără ochelari.  

de De obicei învaţă mult./ De ce eşti trist?/ De obicei/ de regulă e punctual./ E târziu, de aceea 

s-a culcat./ Ziua de azi e caldă./ Vin de acasă./ Acesta e un obiect de piatră/ de lemn/ de 

sticlă/ de fier/ de piele./ De când eşti în România?/ De unde ai venit?/ Se pregăteşte de 

plecare./  Am de lucru./ Caut ceva de scris./ E un om de zăpadă./ Pomul e bătut de vânt.   

la Merg la facultate./ Vin la tine./ Cânt la pian./ S-a lovit la picior./ El e bun la desen. 

de la E la facultate de la (ora) 8 (până) la (ora) 13/ Se întoarce de la muncă/ Trenul pleacă de la 

peronul trei./ De la cine ai primit cadoul? 

despre Vorbim despre vreme./ Despre ce vrei să discutăm? 

după După cursuri se întoarce acasă./ Trenul a venit după 5 minute./ Vine după noi./ După 

faptă şi răsplată./ După un timp a uitat ce a învăţat. 

pentru Cadoul este pentru tine./ Se pregăteşte pentru examen. 

Volumul: Româna ca limbă străină: Verbul, apărut la Editura Casa Cărţii de Ṣtiinţă, 

2018, autor: Vesa-Florea Viorica, pune la dispoziţia celor interesaţi contextualizări ale verbelor, 

clarificând în acelaşi timp regimul prepoziţional al acestora. Volumul conţine 700 de verbe, 

traduse în engleză şi franceză, ceea ce le va permite celor interesaţi să facă diferenţa între verbe 

şi prepoziţiile pe care acestea le cer în propoziţii.  

Cursanţii vor putea sesiza faptul că unele verbe sunt urmate de prepoziţia de: Mă bucur 

de…/ Mă tem de…/ Mă sperii de…/ Mă feresc de…/ Mă îndepărtez de …/ Mă apropii de…/ Mă 
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plictisesc de…./ M-am săturat de../  Mi-e sete de../ Îmi pare bine de …. . Alte verbe sunt  urmate 

de prepoziţia la: Mă gândesc la o excursie/ Mă refer la…/ Renunţ la…. . Câteva verbe sunt 

urmate de prepoziţia despre: Vorbesc despre… / Discut despre…/ Povestesc despre…. sau de alte 

prepoziţii: Mă încred în…/ Sper în.../ Sunt supărat pe…/ L-am înlocuit pe…/ Mă bizui pe…/   Mă 

întâlnesc cu…/ M-am consultat cu … . 

Verbele tranzitive care au complemente directe nume de persoane sunt întotdeauna însoţite 

de prepoziţia pe: O iubesc pe …/ Te cunosc pe…/ L-a lăudat pe …/ V-a chemat pe…./ Fata pe 

care… o văd… 

Ghidul este conceput să stimuleze conversația şi să creeze posibilitatea însuşirii practice a 

limbii române prin folosirea întrebărilor cu răspunsuri multiple, diversificate. Este mult mai simplu 

de sesizat faptul că răspunsul formulat de către interlocutor reia prepoziția folosită, de obicei, în 

întrebare, sau faptul că verbele tranzitive sunt urmate de morfemul ―pe‖, cele intranzitive de 

prepoziții specifice. Prin exemplele oferite se pot corecta unele greșeli, pe care, cel mai adesea, 

continuăm să le contabilizăm la testare, fără să rezolvăm, însă, cauza. Folosirea intensivă a ghidului 

de verbe poate constitui o soluție simplă și utilă în însuşirea limbii române. 

 

4.) Concluzii  

Utilizarea prepoziţiilor şi locuţiunilor prepoziţionale continuă să creeze dificultăţi 

vorbitorilor străini, de aceea sunt necesare, pe lângă manual, anumite materiale suplimentare: 

clasificări, tabele recapitulative şi exemplificări ale acestora în propoziţii şi fraze, desene 

simbolice, exerciţii şi chiar şi jocuri în care să fie folosit limbajul non-verbal: mimica şi gestica. 

Neclaritățile și confuziile legate de situaţiile concrete de utilizare ar putea fi diminuate  prin 

folosirea unui instrument de lucru aflat la dispoziţia celor interesaţi: ghidul de verbe, acesta 

contribuind semnificativ la clarificarea și însușirea corectă a regimului prepozițional al verbelor. 

Fiind implicate activ în transmiterea sensului exact al enunţurilor, e de dorit ca aceste părţi 

de vorbire să fie reabilitate în ceea ce priveşte atenţia şi importanţa acordate, fapt realizabil printr-o 

abordare echilibrată, prin conştientizarea strânsei legături cu celelalte părţi de vorbire, 

interdependenţă care influenţează, în realitate, calitatea actului exprimării şi determină nivelul de 

însuşire a limbii. 
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HACIA UNA NUEVA VISIÓN DEL HOMBRE: LA CELESTINA O UNO DE LOS 

MOMENTOS CUMBRE DE LA LITERATURA UNIVERSAL  
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Abstract: Like all the masterpieces of the world, Celestina possesses an undeniable power to surprise and 
confuse the reader even over half a century after its publication. This paper aims to show that the book in 

question owes this profound, resounding resonance to the fact that its author knew how to capture a 

culminating historical moment and to respond to it by another human and artistic culmination: creating a 
new vision of man and inventing new ways of expressing it. 

 

Keywords: humanistic comedy, literary transition, didactic intent, idealism vs. realism, fatalism. 

 

 

ŗLibro, en mi opiniñn, divino, si encubriera más lo humanoŗ 

(Miguel de Cervantes) 

 

 La Celestina es una obra que refleja el momento histñrico de transiciñn de la sociedad 

medieval hacia una sociedad distinta que inaugura la Edad Moderna, por eso es a veces denominada 

"obra de crucijada". En esta época nueva en Espaða se va introduciendo la cultura renacentista 

debido al contacto más intenso con el mundo renacentista italiano y a través de él, con la 

Antigüedad clásica. La obra plantea problemas en cuanto al texto y al autor. 

 Se sabe que se ha publicado por primera vez en Burgos (1499)
1
 de manera anñnima, 

teniendo dieciséis actos - cada uno de los cuales iba precedido de un «argumento» o resumen - que 

se mantienen en las ediciones siguientes de Toledo y Salamanca de 1500. El tìtulo era Comedia de 

Calisto y Melibea. Esta primera ediciñn llevaba también al principio una carta dirigida por El autor 

a un su amigo en la que confiesa que, estando en Salamanca, habìa encontrado el primer acto de la 

obra y que el resto fue escrito por él durante quince dìas de vacaciones. Llevaba también unos 

versos acrñsticos
2
 que revelaban el nombre del autor, Fernando de Rojas. Una tercera ediciñn 

aparece en 1501 en Salamanca y no se diferencia de las precedentes. En 1502 salen otras tres 

ediciones de la obra en Sevilla, Toledo y Salamanca, con el tìtulo Tragicomedia de Calisto y 

Meibea. En esta ediciñn, la obra tenìa 5 actos más (introducidos a peticìon de los lectores, pero no 

al final, sino en medio) y constituye la forma definitiva. La fuerza del personaje de la alcahueta es 

lo que hizo que finalmente la obra fuera conocida como La Celestina
3
. Las investigaciones han 

establecido que el primer acto es anñnimo y los demás son obra de Fernando de Rojas. Se conoce 

un detalle importante sobre él: poseyñ una notable biblioteca, con libros espaðoles y latinos entre 

los cuales figuraban todas las obras de Petrarca (en latìn), cuya huella es tan evidente en la obra, a 

partir del segundo acto. 

                                                             
1 De esta primera ediciñn no se conserva más que un ejemplar (en el British Museum). Del mismo modo, hay un solo 

ejemplar de la ediciñn toledana de 1500 (en la Biblioteca Bodmer, de Ginebra) y un solo ejemplar de la tercera ediciñn 

(en la Biblioteca Nacional de Parìs). 
2 Se trata de un poema que encierra el cñdigo para leer algo (un secreto que no se puede observar a una primera lectura). 
Son aquellos versos cuyas primeras letras, leìdas verticalmente, componen una frase, un nombre (en este caso, el 

nombre del autor). 
3 Este tìtulo abreviado de La Celestina es bastante tardìo. Apareciñ en la primera traducciñn al italiano de la obra (1506) 

y después fue adoptado por los espaðoles. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

563 

 

 Un problema que se ha planteado fue el género al que pertenece la obra: obra dramática o 

novela. Algunos la consideraron una comedia humanística (género tìpico de la época medieval, 

creado por Petrarca en Italia y de gran difusiñn en los siglos XIV-XV) o bien una novela (la obra 

contiene muchos elementos novelescos, porque presenta todo un mundo, las experiencias y los 

sentimientos de los personajes, descripciones). Se unen las técnicas dramáticas y novelìsticas, con 

predominio de las primeras. Dentro del teatro pertenece a la tragedia porque la vida humana es 

presentada como una lucha en la que el hombre se ve arrastrado por fuerzas poderosas: la pasiñn, la 

codicia que lo llevan a la perdiciñn. S. Gilman, admitiendo que la obra fue compuesta para la 

lectura, considera que ‖se trata de una creaciñn muy peculiar que rebasa los moldes genéricos, y que 

por su misma magnitud y diversidad iba a convertirse en germen y lecciñn tanto para la novela, 

como para el drama futuro‖ (1974: 359). 

 En el otoðo de la época medieval y en los albores del Renacimiento esta obra de transiciñn 

sintetiza pervivencias del vivir medieval y elementos de una nueva mentalidad, renacentista 

centrada en una nueva valoraciñn de la vida terrena. Se ha afirmado en general que el contenido es 

medieval y la actitud es renacentista. Como elementos medievales de la obra destacan, por ejemplo, 

la sociedad que se describe, con su jerarquìa basada en la cadena amo-criado todavìa de tipo feudal. 

La presencia de las artes de brujerìa y la misma figura de la alcahueta, que era necesaria en las 

condiciones de claustralidad de la mujer, es claramente medieval, sobre todo la intención 

moralizadora de la obra, porque todos los personajes que se considera que han pecado mueren 

violentemente sin llegar a disfrutar del resultado de todo su esfuerzo. La trama se convierte en un 

ejemplo moralizador de la precariedad de toda la situaciñn de gozo. Además, el tìtulo de la obra que 

era mucho más amplio tenìa un subtìtulo moralizador. En La Celestina aparecen los grandes temas 

del ocaso de la Edad Media: el amor, la fortuna y la muerte. La perspectiva desde la que se tratan 

estos temas desborda los estereotipos medievales y anticipa el individualismo caracterìstico del 

Renacimiento. 

 En cuanto a los elementos renacentistas de la obra, sobresalen: el ansia de los personajes de 

gozar de la vida; el paganismo de las actitudes (la falta absoluta de la conciencia del pecado, el 

suicidio final de la amada, la desesperaciñn final del padre
4
 que llora la muerte de su hija - pero sin 

culparla en ningún momento, sino echando la culpa a la pasiñn que es avasalladora); el cambio 

radical que se nota en la importancia de la vida del propio individuo con todas sus preocupaciones e 

inquietudes es un claro influjo renacentista; una nueva valoración del cuerpo humano que tiene 

ahora valor por sì mismo, los personajes son descritos con todos sus detalles fìsicos; la manera de 

concebir el amor como una relaciñn natural, una atracciñn fìsica entre dos jñvenes hermosos, ‖la 

uniñn estrecha entre el amor del cuerpo y el amor del alma‖ (Juan Valera). El amor es un impulso 

fuerte y reprimible y avasallador al que los protagonistas no pueden y no quieren reprimir. 

 El dualismo de la obra se manifiesta también en el plano del idealismo y realismo
5
. El 

idealismo de los amos contrasta con el realismo de los personajes que representan la hampa (los 

criados, los sirvientes, la alcahueta). Hay un contraste en cuanto al lenguaje que es aristocrático, 

culto, artificioso, noble, puesto en boca de los aristñcratas y vulgar, popular, pintoresco, muy 

expresivo, lleno de refranes
6
, el de la hampa. El autor realiza hábilmente la técnica del contrapunto, 

alternando escenas de tono idealista con escenas de tono realista. 

 Uno de los grandes aciertos de la obra lo representa la construcciñn matizada y compleja de 

los personajes muy bien individualizados. Destaca el personaje central que lo maneja todo con su 

                                                             
4 La tradiciñn literaria hasta aquel entonces solìa presentar padres autoritarios, que imponìan su voluntad sin contar con 

la intimidad de los hijos; menos aún con la de las hijas. Por ello, Pleberio, el padre de Melibea, aparece aquì como 

personaje extraordinario, rompiendo los moldes de la figura paterna. Él respeta la independencia de Melibea, confìe en 

su hija, no le hace reproches en ningún momento y ni siquiera prevenciones. 
5 El «realismo» es entendido en este contexto como interés por lo prosaico, por lo ordinario y hasta vil. 
6 Con el uso frecuente de los refranes, Rojas se adhiere a la convenciñn, ya observada por los arciprestes de Hita y de 

Talavera, y que prolongarán Cervantes y los grandes autores del Siglo de Oro, de caracterizar con ellos el habla de los 

humildes. 
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voluntad dominadora, Melibea, personaje de raìz medieval. Celestina debe su experiencia a su vida 

anterior, una vida de pecado, ella habìa conocido a mucha gente de todas las clases sociales. Todos 

los personajes la califican de ‖sabia‖ debido a su gran experiencia práctica, ella conoce todas las 

debilidades humanas y sabe cñmo sacar provecho de esto. Ella se guiaba según el pragmatismo que 

era su filosofìa de vida. Es considerada una mujer astuta, avariciosa, falsa, viciosa, pero al mismo 

tiempo inteligente, hábil, sagaz, infalible, ‖un monstruo de perversidad, un genio del mal‖ 

(Menéndez y Pelayo). Otros ven en ella la ciencia a secas. Celestina despliega todo un arte de 

diplomacia para cambiar la disposiciñn de Melibea. El arte del autor consiste en penetrar en los 

estados de ánimo de los personajes, en los sentimientos y en la evoluciñn de éstos. 

 En cuanto al amor, tal como aparece en esta obra, se trata de un amor pecaminoso, no de un 

amor cristiano. Celestina es el prototipo de la alcahueta que media por interés en asuntos de amor 

con sabidurìa, adquirida en una vida pecadora. Ella conoce las imprudencias de los demás y, con su 

codicia y perversidad, las explota, fraguando la ruina de todos. Calisto, que intenta ser el amante 

perfecto según habìa quedado fijado en las reglas del amor cortés, se comporta como un joven 

irreflexivo y egoìsta que, con el pretexto de servir y homenajear a Melibea, pretende satisfacer su 

deseo. Aliándose con Celestina, demuestra que está dispuesto a juntarse con el diablo para gratificar 

su lujuria. Melibea, por su parte, no es la dama hierática de la poesìa cancioneril de los libros 

sentimentales. Como se puede ver, ella toma parte activa en todo el proceso, sin arrepentirse de sus 

actos. Melibea dice: ‖más vale ser buena amiga que mala casada‖, rechazando por lo tanto el 

matrimonio. Ella no se engaða, y sabe bien lo que cada uno da y recibe. Calisto da amor a cambio 

de sexo; Melibea, al revés. Un crìtico francés, P. Heugas, decìa que Melibea ‖no es una tentadora, 

sino una joven doncella tentada; pero no es la ingenua que a veces se ha querido creer‖. 

 Se ha discutido mucho sobre la intenciñn del autor. Éste declara en el prñlogo que habìa 

escrito la obra contra los locos enamorados que carecen de lucididad y barreras morales. Según 

Deyermond, ‖aparece claro que Rojas intentñ mostrarnos los efectos destructivos de las pasiones 

(voluntad de poder, avaricia y deseo de seguridad, asimismo que la más obvia pasiñn sexual) (2001: 

312). La tragedia ofrece la demostraciñn de que los vicios y las pasiones no corresponden a una sola 

clase social, que el linaje y la fortuna no eximen de pecado. La muerte de los personajes, al final, 

como un castigo divino, reforzarìa la intenciñn moralizante del autor que subraya, una vez más, que 

la naturaleza humana es mala y que nadie es mejor o peor según sea la cuna en que ha nacido. No 

obstante, la intenciñn de Rojas resulta ambigua debido al contenido erñtico de la obra, que no 

retrocede ante la obscenidad vista como materia dramática necesaria. Podrìamos decir que Rojas, en 

su calidad de judìo converso, expresa a través de esta obra una protesta contra los tñpicos vigentes 

entre las clases privilegiadas de la época. Hablamos, por lo tanto, de una ‖ruptura de la imagen 

teocéntrica del mundo, con la consiguiente postergaciñn de la faceta espiritual del hombre‖ (Dìaz 

Pardo, 2016:87). Asistimos en este libro, a la ‖historia de un mundo de causas y efectos 

vertiginosos, sin Providencia y sin asilo, cuyos personajes están lanzados a una febril e inevitable 

danza‖ (Sava, 2006:199). 

 Hay crìticos que afirman que de no existir el Quijote, La Celestina serìa la obra cumbre de la 

literatura espaðola. Según Menéndez y Pelayo, esta obra presenta un ‖primer ejemplo de 

observaciñn directa de la vida‖ (1905: 301) con una verdadera avidez de realidad. 
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Abstract: If we can talk about additional significance in the case of a filmic text as compared to that of a 

novel, this is mainly due to the formerřs multi-code nature. There are various codes Ŕ ranging from visual-
iconic to linguistic and sound representations Ŕ that underpin the meaning of a filmic text, as form of a 

complex creative expression, conferring it a highly synergic character in comparison with the verbal text. 

The written text does indeed feature references to signifying structures belonging to codes other than the 
linguistic one; however, these are also textually updated by means of words. While the reading of a verbal 

text involves a syntagmatic reception of messages originating from various semiotic systems, the audiovisual 

flow of the filmic text allows for a simultaneous reception similar to a real-life situation. In light of these 
premises, our article emphasizes the importance of musical structures in Giuseppe Tomasi di Lampedusaʼs 

ʽThe Leopardʼ, as well as in the homonymous film directed by Luchino Visconti. After a concise presentation 

of the typology of sounds and their support in shaping the specificity of cinematographic language, we will 

highlight the role of musical inserts in both novels and films. Thus, we will compare their functions and 
valences in outlining the overall textual meaning for two distinct signifying objects which nevertheless 

interact through a fruitful intertextual dialogue. 

  
Keywords: novel, filmic text, musical structures, multi-code nature, textual synergy. 

 

 

1. Sinergii textuale  

Cinematograful, considerat un fel de esperanto vizual, rămâne o formă de exprimare 

„internaţională‖, o „vorbire‖ prin imagini, căreia limba fiecărui popor îi conferă doar o expresivitate 

particulară. În textul filmic, sensul născut din articularea pe orizontală a imaginilor-în-mişcare 

(marea sintagmatică a benzii-imagine1) este amplificat de sensul adăugat prin introducerea 

dimensiunii verticale a sonorităţii. În ciuda bidimensionalităţii imaginii, a planului cinematografic, 

elementele sonore, mişcarea şi dispunerea în profunzime a obiectelor în cadru conferă acesteia un 

caracter volumic, identic, la nivel perceptiv (graţie puternicei iluzii de realitate), tridimensionalităţii 

percepţiei realităţii în general.  

 Inerent oricărei structuri comunicative care dobândeşte statutul de text, adică de entitate 

semnificantă dotată cu un sens unitar, caracterul sinergetic dă seama de conlucrarea diferitelor reţele 

şi coduri în procesul semiotic de „ţesere‖ a sensului. Textul filmic se deosebeşte de textul verbal 

prin capacitatea sa de a evidenţia, de „a scoate la suprafaţă‖ caracterul său sinergetic (având ca 

suport un caracter sincretic şi volumic cu trăsături specifice2): în actul perceptiv, spectatorul, etern 

dominat de iluzia realităţii, tinde să confere conţinutului perceput gradul de coerenţă al existenţei 

reale, construită tocmai pe aceste relaţii volumice, sincretice şi sinergice deosebit de puternice. 

 Textul filmic este un text pluricodic care se impune prin simultaneitatea percepţiei 

diferitelor tipuri de limbaje, îmbinând elemente aparținând unor coduri diferite, de la cele vizuale – 

                                                             
1Sintagma îi aparține lui C. Metz (1978: 128-134): prin articularea unităţilor minimale ale lanţului filmic (planurile), se 

ajunge la secvenţe de diferite dimensiuni, reprezentând mari ansambluri sintagmatice. 
2Pentru o aprofundare a celor trei caracteristici ale textului, a se vedea Vlad, 2003: 192-208.  
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culori, luminozitate, gestualitate, mimică, proxemică, vestimentație –, la cele sonore – limbaj 

verbal, muzică, efecte sonore3 (cf. și Sebeok, 2002: 33-35). 

După o succintă trecere în revistă a tipologiei elementelor sonore și a contribuției acestora la 

conturarea specificului limbajului cinematografic, vom sublinia importanța și rolul inserturilor 

muzicale în romanul lui Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Ghepardul, și în filmul omonim, în regia 

lui Luchino Visconti, comparând funcțiile și valențele acestora în cadrul conturării sensului textual 

de ansamblu a două obiecte semnificante cu o înfățișare proprie, aflate, însă, într-un fertil dialog 

intertextual.  

 

2. Sonoritatea textului filmic 

Aspectele sonore ale lumii filmului sunt legate de trei mari instanţe: vocea umană, 

ambianţele sonore şi muzica.  

Principalela modalitate de enunţare filmică „verbală‖ este reprezentată de vocea umană, care 

se poate manifesta ca voce in, voce off, voce interioară sau voice-over. Vocea poate aparţine unui 

personaj, unui narator sau unui personaj-narator, actualizându-se în cadrul unui dialog, al unui 

monolog sau al unui comentariu; pentru a eficientiza procesul de comunicare filmică, conţinutul 

verbal nu trebuie să parafrazeze imaginea, adică să nu fie pleonastic, ci să apară în contrapunct sau 

în contrast cu aceasta; cu alte cuvinte, între imagine şi sunet trebuie să se instaureze o relaţie 

dialectică, de punere reciprocă în valoare (sunt vizate aici raporturile cuvânt-mimică/gestualitate, 

cuvânt-obiect, cuvânt-zgomot/muzică). 

Ambianţele sonore sau zgomotele, fie ele naturale sau artificiale, cuvinte-zgomot sau 

muzica-zgomot, sunt folosite în film în mod realist, contribuind la sporirea impresiei de realitate sau 

la obţinerea de efecte sonore cu valoare metaforică şi simbolică. 

Decor sonor, muzica de fond este o muzică înregistrată de obicei asincron, care însoţeşte 

imaginea filmică (cf. Drugă, Murgu, 2002: 72). Având un caracter în întregime non-realist, muzica-

ambianţă conferă filmului, „din punctul de vedere al atmosferei, o dimensiune sui-generis, care în 

mod perpetuu îl îmbogăţeşte, îl comentează, uneori îl corijează şi câteodată chiar îl conduce; care, 

în orice caz, îi structurează îndeaproape durata‖ (Martin, 1981: 143). 

Muzica filmică îndeplineşte o funcţie empatică, atunci când vizează în mod direct latura 

emoţională a spectatorului (prin partituri muzicale care reprezintă o extensie sau o punere simbolică 

în relief a emoţiilor care se nasc din întâmplări şi din trăirile personajelor), o funcţie anaempatică, 

care creează o discrepanţă şi un efect de disonanţă între mesajele transmise de cele două canale 

expresive (vizual şi sonor), sau o funcţie intelectuală, când incită la o lectură într-o cheie superioară 

sensului literal, prin aluzia la o idee, la un concept, la o valoare (cf. Ambrosini et alii, 2010: 56-57).  

Când acompaniază imaginea pas cu pas, „parafrazând-o‖, muzica devine redundantă. 

Principiul fundamental care ilustrează concepţia generală asupra muzicii de film este asincronismul 

muzică-imagine, conform căruia muzica ar trebui să dirijeze atenţia asupra situaţiei în ansamblu, să 

creeze o atmosferă afectivă, să evoce cu subtilitate, nu să sublinieze; vorbim în acest caz de muzica-

ambianţă, opusă muzicii-parafrază: „este clar că muzica trebuie să întoarcă spatele oricărui 

acompaniament servil al imaginii‖ şi să sugereze o concepţie globală asupra unor situaţii. Muzica 

de film atinge expresivitatea maximă când nu ilustrează acţiunea, iar viabilitatea sa constă în 

păstrarea autonomiei faţă de structurile dramatice ale filmului (cf. Martin, 1981: 134-144). 

 În textul filmic, muzica joacă un rol ritmic, când apare în contrapunct cu imaginea (în cazul 

înlocuirii unui zgomot real, al sublimării unui zgomot sau a unui strigăt, al evidenţierii unei mişcări 

sau a unui ritm vizual sau sonor); un rol dramatic – muzica contrapunct psihologic (metaforă sau 

laitmotiv simbolic); sau un rol liric, când se conferă un plus de lirism densităţii dramatice a unui 

moment (cf. Ibidem: 146-149). Ritmicitatea textului filmic este decelabilă şi din raporturile 

dialectice zgomot-muzică (aşa-zisele „zgomote funcţionale‖), dialog-muzică (organizarea muzicală 

                                                             
3Pentru o abordare mai detaliată a textului filmic ca text pluricodic a se vedea Colceriu, 2008: 91-102 și Milonean, 

2014: 169-172.  
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a dialogurilor), sau din stilizarea sunetelor (mai cu seamă a sunetelor off) (cf. Burch, 2001: 103-

106).  

 Contribuţia elementelor sonore la conturarea specificităţii textului filmic şi la sporirea 

valenţelor sale semantice poate fi sintetizată în câteva idei: sunetul a) contribuie la fortificarea 

impresiei de realitate prin asigurarea polivalenţei senzoriale specifice percepţiei normale a realului; 

b) permite imaginii filmice să îşi etaleze toate capacităţile expresive prin înlăturarea inserturilor; c) 

asigură adesea continuitatea dintre planuri, etalându-şi rolul puternic pe care îl joacă în cadrul 

proceselor de coeziune şi de coerenţă textuală4; d) conferă textului filmic profunzime psihologică 

prin valenţele vocii off; e) sporeşte valoarea expresivă a textului prin exploatarea, în opoziţie, a 

valorilor tăcerii5 sau prin apariţia unor „metafore‖ şi simboluri care se nasc din juxtapunerea în 

contrast sau în contrapunct a imaginii şi a sunetului, din non-coincidenţa realistă a acestora şi din 

utilizarea sunetului off.  

Conlucrarea diferitelor forme semnificante duce în film la o sporire a sensului printr-o 

fuziune imposibil de realizat în textul scris. Sunetul, de la „simplu adjuvant al analogiei scenice 

asigurate de elementele vizuale‖ (Aumont et alii, 2007: 37), având ca rol întărirea efectelor de real, 

devine un vehicul al sensului de sine stătător (în special sub formă muzicală), un element de 

demarcaţie, semnalând trecerea de la o imagine la alta, de la o secvenţă narativă la alta, sau o rupere 

de ritm narativ (în cazul secvenţelor analeptice sau proleptice). 

Vom ilustra, în continuare, semnificația prezenței unor fragmente muzicale în romanul 

lampedusian Ghepardul, prin punerea în lumină a aportului acestora la conturarea sensului textual 

global și prin compararea funcțiilor pe care acestea le îndeplinesc în  textul romanesc și în textul 

filmic.     

 

3. Rolul muzicii în Ghepardul 

În economia romanului lui Tomasi di Lampedusa, se face referire de mai multe ori la muzică 

ca element simbolic, cu conotaţii socio-culturale puternice: piesa interpretată de generalul toscan 

(„Vi ravviso o luoghi ameni‖6), muzica balului (valsul, mazurca) – componentă a lumii aristocratice 

mondene – şi diferitele piese muzicale cu care este întâmpinată familia Salina la Donnafugata.  

Iată cum este descrisă sosirea familiei princiare la Donnafugata, feuda preferată a Prințului 

de Salina: 
„Dincolo de micul pod aşteptau autorităţile, înconjurate de câteva zeci de ţărani. Îndată ce trăsurile înaintară pe 

pod, fanfara municipală atacă furtunos bucata Noi siamo zingarelle, salut cam năstruşnic, dar plin de iubire, pe care 

Donnafugata îl aducea de câţiva ani Prinţului; şi numaidecât după aceea, clopotele Catedralei şi ale mânăstirii Santo 
Spirito, la semnul vreunui ştrengar pus anume de strajă, umplură văzduhul cu larma lor veselă. […] Trăsurile cu 

servitorii, copiii şi Bendicò porniră spre palat; dar, după datina străveche, ceilalţi, înainte de a intra în casă, trebuiau să 

asculte un Te Deum la Catedrală. […] Petarde explodau în timp ce procesiunea urca treptele, iar când pătrunse în 

biserică, don Ciccio Tumeo, de-abia răsuflând, dar ajuns la timp, dezlănţui plin de avânt primele acorduri din Amami, 

Alfredo.‖ (Tomasi di Lampedusa, 2003: 60-63) 

 

Importanţa prezenţei în roman a titlului unor arii verdiene la modă în epocă poate scăpa unei 

lecturi mai puţin atente, unui cititor cu insuficiente cunoştinţe enciclopedice muzicale7: în absenţa 

unui parcurs inferenţial intertextual, episodul narativ este privat de o latură semnificantă importantă. 

Cine priveşte filmul aude, însă, muzica în mod involuntar şi cel puţin o parte a mesajului transmis 

prin îmbinarea celor două forme semnificante (imaginea şi sunetul) este recepţionată fără mare 

                                                             
4 La polul opus, posibilele elipse de sunet (nesuprapuse elipselor de imagine), prin raportarea la rolul sunetului ca liant 

al planurilor, îşi desăvârşesc şi ele, prin procese inferenţiale specifice, aportul la conturarea sensului textual global.   
5 Şi filmul mut înfăţişa tăcerea, dar, spre deosebire de acesta, filmul sonor, traducând-o adesea prin zgomot, o face să 

vorbească (cf. Martin, 1981: 135). 
6 Arie din Somnambula de Vincenzo Bellini.  
7 În roman apare doar titlul ariei, nefiind citate și versurile acesteia. Prin urmare, doar un bun cunoscător al libretului 

Traviatei poate recupera, inferențial, bogăția de semnificații pe care aceste versuri o au în contextul socio-politic 

conturat de roman.  
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dificultate. Intră în joc, aici, acel interpretantul dinamic sau „energetic‖, un interpretant „factual‖ 

care se manifestă atunci când un semn produce, printr-un „efort mintal‖, în contextul cunoaşterii 

individuale a interpretului sau prin recurgerea la un context social sau istoric, un efect de sens 

particular (cf. Peirce, 1990: 239-241; Vlad, 2003: 53-54). 

Ceremonialul de primire a familiei Salina la Donnafugata include, așadar, pe lângă o 

dispunere deloc aleatorie a membrilor comunităţii, sunetul clopotelor şi aria Noi siamo zingarelle, 

„salut cam năstruşnic, dar plin de iubire, pe care Donnafugata îl aducea de câţiva ani Prinţului‖ 

(Tomasi di Lampedusa, 2003: 60). Fragmentul muzical face parte din celebra operă verdiană 

Traviata, alături de aria pe care organistul Ciccio Tumeo, prietenul şi tovarăşul de vânătoare al 

Prinţului, o cântă la intrarea familiei princiare în biserica din Donnafugata. Prezenţa într-un 

asemenea cadru a acestor fragmente muzicale pare destul de neobişnuită, dar ea dovedeşte, de fapt, 

ataşamentul unei comunităţi de oameni simpli faţă de opera verdiană şi implicit faţă de valorile noii 

republici (în contextul în care activitatea lui Verdi este corelată cu perioada de unificare a 

Peninsulei8).   

Aria devine un salut „năstruşnic‖, deloc întâmplător în contextul transformărilor socio-

politice pe care le traversează, împreună cu întreaga Peninsulă, şi această mică comunitate. Textul 

fragmentului muzical este plin de conotaţii referitoare la schimbările vremii şi se grefează pe 

fundalul preocupării generale a Prinţului, care, sosind la Donnafugata, este dornic să se asigure că 

lucrurile rămăseseră neschimbate9. Confirmarea pe care o primeşte, în primă instanţă, va fi 

infirmată ulterior (când va afla despre iminenta răsturnare de forţe prin îmbogăţirea vertiginoasă a 

păturii de mijloc, al cărei prototip este figura primarului Calogero Sedàra), după cum bine 

prevestesc versurile fragmentului verdian: „Noi suntem ţigăncuşe venite de departe; în mână ca-ntr-

o carte citim în viitor. La fel citim în stele, nimic nu ni s-ascunde, orişicând şi-oriunde prezicem 

tuturor. [...] Trecutul daţi uitării gonind orice-amintire, a fost doar amăgire, priviţi spre viitor.‖10 

Acceptarea din partea lui don Fabrizio a schimbării aduse de evenimentele revoluţionare este 

sintetizată în aceste versuri premonitorii şi constă în a arunca un văl asupra trecutului, privind spre 

viitor: pe deplin conştient de direcţia spre care se îndreaptă noul curent, având intuiţia extraordinară 

a imaginii omului politic al viitorului, Prinţul va refuza funcţia ministerială, la fel cum înlătură 

gândul căsătoriei dintre fiica sa Concetta şi Tancredi11.  

În timpul vizionării filmului, urechii spectatorului i se impune mai degrabă stângăcia 

interpretării, entuziasmul unei orchestre al cărei diletantism se apropie de hilaritate. Pentru a avea 

acces la un nivel interpretativ superior este nevoie şi aici, precum în cazul lecturii textului scris12, de 

un traseu inferenţial intertextual, care să ducă la recuperarea versurilor fragmentului de operă şi la 

                                                             
8 Interesant de semnalat, în film, prezenţa unei lozinci, celebră în epocă – VIVA VERDI –, care nu se referea la 

compozitorul italian, ci la regele recent urcat pe tron: VERDI este, de fapt, acronimul pentru Vittorio Emanuele Re 

dřItalia.  
9 „«Slavă Domnului, mi se pare că totul merge ca de obicei», gândi Prinţul coborând din trăsură. Erau acolo don 

Calogero Sedàra, primarul, cu şoldurile strânse într-o eşarfă tricoloră nou-nouţă, ca şi slujba sa; monseniorul Trotolino, 
preotul paroh, cu faţa lui mare şi pârlită; don Ciccio Ginestra, notarul, care venise încărcat cu fireturi şi pompoane, în 

calitate de căpitan al Gărzii Naţionale; era şi don Totò Giambono, medicul, şi mai era şi micuţa Nunzia Giarrita, care 

întinse Prinţesei un buchet ciufulit de flori, culese, de altfel, cu o jumătate de oră înainte din grădina palatului. Era 

Ciccio Tumeo, organistul Catedralei, care, la drept vorbind, n-avea un rang destul de însemnat ca să poată sta în rând cu 

oficialităţile, dar care venise, cu toate acestea, în calitate de prieten şi tovarăş de vânătoare […].‖ (Tomasi di 

Lampedusa, 2003: 60-61) 
10 Giuseppe Verdi, Traviata, traducere din libretul în limba italiană – versuri de Francesco Maria Piave.  
11 „Tancredi, după el, avea în faţă un mare viitor; ar putea fi portdrapelul unui contraatac pe care nobilimea, sub alte 

uniforme, l-ar fi îndreptat împotriva noii orânduiri sociale. Pentru asta nu-i lipsea decât un lucru: banii; şi Tancredi n-

avea o para. Iar ca să-şi facă un drum în politică, acum, când numele conta prea puţin, îi trebuiau bani, şi încă mulţi: 

bani ca să cumpere voturi, bani ca să-şi ungă alegătorii, bani ca să ducă un trai pe picior mare spre a lua ochii lumii. 
Casă mare... Şi Concetta, cu virtuţile ei pasive, ar fi fost ea în stare să-şi ajute soţul, ambiţios şi strălucitor, să urce 

lunecoasele trepte ale noii societăţi? Timidă, modestă şi retrasă cum era?‖ (Tomasi di Lampedusa, 2003: 71)    
12 Spre deosebire de roman, în film, punctul de pornire al procesului inferențial este textul muzical propriu-zis, iar nu 

titlul ariei verdiene.  
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inserarea lor în acest context semantic nou, asupra căruia pot arunca o lumină diafană, cu conotaţii 

subtile13.  

Importanța muzicii în filmul Ghepardul este subliniată și de raportul pe care regizorul 

Visconti îl are cu compozitorul Nino Rota, cel care semnează fundalul muzical14. Visconti îi ceruse 

lui Nino Rota să compună o Simfonie a Ghepardului, o muzică „comentariu‖, o muzică 

cinematografică. Această operă nu s-a concretizat, dar Visconti este impresionat de o simfonie 

compusă anterior de Nino Rota, Sinfonia sopra una canzone dřamore15, pe care o consideră 

potrivită pentru scenele lungii călătorii spre Donnafugata, o muzică-ambianţă, o muzică de fond 

care marchează, cu precădere, trecerea de la o secvenţă narativă la alta, şi asumă un rol dramatic, 

uneori, „metaforic‖ sau simbolic.  

 Inclusiv piesele dansante din timpul balului de la palatul Ponteleone (mazurca, polca, 

galopul, valsul etc.) fuseseră compuse de Rota înainte de a începe colaborarea cu Visconti, pentru 

Ghepardul. Valoarea inserturilor muzicale în economia textului filmic reiese și din timpul dedicat 

acestui bal (în jur de 45 de minute), o extensie temporală în raport cu diegeza romanului, care 

pornește tocmai de la impactul coloanei sonore asupra spectatorului, mizând pe funcțiile empatice, 

simbolice și metaforice pe care le are muzica în acest context.  

Motivul central al balului este reprezentat de un vals al lui Verdi, Valzer brillante16, a cărui 

partitură originală fusese recuperată de un prieten al lui Visconti de la un anticariat. Alegerea nu 

este deloc întâmplătoare, date fiind conotațiile simbolice ale valsului. Valsul constă dintr-un 

ansamblu de mişcări care conturează o dublă circularitate: o rotire scurtă, pe loc, care se repetă în 

progresie circulară (este ca şi cum ai dansa rotindu-te pe marginea unui cerc). Circularitatea 

conotează sensuri precum închiderea, statornicia, permanenţa. Sicilia şi palatul erau spaţii închise, 

iar, alături de acestea, valsul devine simbolul autocentrării şi al autosuficienţei lumii aristocratice, în 

care pătrunde, iată, prin intermediul Angelicăi (partenera de dans a Prințului de Salina), elementul 

nou, lumea cea nouă.  

Dincolo de aceste inserturi muzicale cu funcţie empatică sau intelectuală şi cu un profund 

rol liric (muzica balului) sau dramatic (piesele verdiene cu care este primită familia Salina la 

Donnafugata), filmul mai introduce în diegeză câteva „episoade muzicale‖ – piese tradiţionale, 

cântate, în dialect sicilian, cu rol în conturarea cronotopului şi a specificului cultural al zonei.  

Profundele conotații simbolice și metaforice pe care inserturile muzicale le actualizează, 

deopotrivă în textul romanesc și în textul filmic Ghepardul, cu mijloace de expresie proprii, 

decelabile din specificul celor două forme de reprezentare, al celor două limbaje (verbal și 

cinematografic), aduc un spor de semnificație în conturarea sensului textual global, care se 

amplifică și mai mult odată cu proiectarea lor pe fundalul unei lecturi intertextuale, intersemiotice. 

În general, în cazul transpunerilor cinematografice, posibilul traseu lectură-vizionare-relectură se 

transformă într-o oportunitate de receptare a sensului operei la niveluri tot mai profunde, prin 

punerea reciprocă în lumină a celor două forme de expresie. În urma vizionării filmului, o relectură 

a romanului Ghepardul va fi mereu însoțită, în surdină, de fundalul muzical al textului 

cinematografic, de un plus de lumină și de culoare.  
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Abstract: On the occasion of the anniversary of the Day of Brancusi, we decided to make a modest homage 

to the famous Romanian sculptor going to reflect on how much Mircea Eliade, the equally well-known 

Romanian historian of religions, wrote about him and his love for stone and flight. At the discovery of 
Brâncuşi and his works, Eliade, the thinker interested in the origin myths and yearning for spiritual freedom 

through magical flight, must have found himself in perfect harmony with the sculptor who throughout his life 

sought the original space of beauty, giving wings to matter and making it sacred. It is precisely this 
brancusian sacredness of matter that Eliade often refers to in his writings. 

 

Keywords: Brâncuși, Eliade, stone, flight, sacredness. 

 

 

In occasione del compleanno del noto scultore romeno, il 19 febbraio ricorre la ―Giornata di 

Brâncuși‖, festa nazionale proclamata nel 2015 e celebrata per la prima volta nel 2016 per 

omaggiare i 140 anni dalla sua nascita. 

Constantin Brâncuși, conosciuto in tutto il mondo come il ―patriarca‖ della scultura 

moderna, non ha bisogno di presentazioni, come non ne ha Mircea Eliade, illustre storico delle 

religioni, filosofo, orientalista, fenomenologo, scrittore, saggista, nonché titolare della cattedra di 

storia delle religioni dell‘Università di Chicago, il cui compleanno ricorre il 13 marzo. Il segno 

zodiacale non è l‘unico aspetto che accomuna i due.  

Si dice che i grandi uomini attirino e siano attirati da altri grandi uomini e, inoltre, che a una 

persona saggia basta incontrare una sola volta un‘altra persona per apprezzarla a pieno. Purtroppo, è 

questo fu il suo grande rimpianto, Eliade non incontrò mai Brâncuși di persona, perché, mentre si 

trovava a Parigi, per timidezza, non ebbe il coraggio di andare a trovare ―il grande pietraio‖, benché 

costui avesse indirettamente espresso il desiderio di volerlo incontrare: ―Quanto rimpiango, oggi, la 

timidezza che nel 1945-50 m‘impedí di andarlo a trovare. […] Non osai e adesso lo rimpiango. Mi 

sarebbe piaciuto sentirlo parlare della sua vita e soprattutto delle sue concezioni artistiche‖ (Eliade, 

1976: 304, annotazione del 10 luglio 1962). Una cosa è certa, però: Mircea Eliade fu profondamente 

affascinato da Constantin Brâncuși tanto da scrivere ripetutamente di lui sul proprio Jurnal / Diario 

e negli articoli ―Il museo del villaggio romeno‖ e ―La permanenza del sacro nell‘arte moderna‖ 

(1964) e da dedicargli un saggio ―Brancusi e le mitologie‖ (1967) e persino un‘opera teatrale, La 

colonna senza fine (1970), nella quale costui, il geniale ―contadino dei Carpazi‖ appare quale 

protagonista.  

Lo storico delle religioni era praticamente ossessionato dalla passione di Brâncuși per la 

pietra, in particolare, e la materia grezza, in generale. Lo stesso Eliade era affascinato dalla pietra 

che gli appariva come una rappresentazione della perennità rispetto alla vulnerabilità della 

condizione umana. Egli dimostra una commovente e pia riverenza nei confronti di tale ierofania 

litica. La esalta in un capitolo del Trattato delle religioni dedicato appunto alle pietre, ―Le Pietre 

sacre: epifanie, segni e forme‖: ―Non v‘è nulla di più immediato e di più autonomo nella pienezza 

della sua forza, e non v‘è nulla di più nobile e di più terrificante della roccia maestosa, del blocco di 

granito audacemente eretto. Innanzitutto, la pietra è. Rimane sempre se stessa e perdura; cosa più 

importante di tutte, colpisce. Ancor prima di afferrarla per colpire, l‘uomo urta contro la pietra, non 

necessariamente col corpo, ma per lo meno con lo sguardo. In questo modo ne constata la durezza, 

la ruvidità e la potenza. La roccia gli rivela qualche cosa che trascende la precarietà della sua 
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condizione umana: un modo di essere assoluto. La sua resistenza, la sua inerzia, le sue proporzioni, 

come i suoi strani contorni, non sono umani: attestano una presenza che abbaglia, atterrisce e 

minaccia. Nella sua grandezza e nella sua durezza, nella sua forma e nel suo colore, l‘uomo incontra 

una realtà e una forza appartenenti a un mondo diverso da quel mondo profano di cui fa parte‖ 

(Eliade, 1999: 195).  

Pertanto, soltanto un iniziato nei misteri della pietra, quale Eliade, poteva intuire e 

comprendere la stretta complicità affettuosa che nasceva tra l‘artista e la sua materia. Egli avverte il 

bisogno di immortalare questa immagine, di consacrarla materializzandola. In un passo del 

Giornale la cui essenza verrà poi ripresa e continuata anche nel saggio Brancusi e le mitologie, lo 

storico delle religioni romeno ritrae l‘appassionatissimo scultore mentre ―s‘avvicina a una «bella» 

pietra con l‘emozione e la venerazione di un uomo del paleotico‖ (Eliade, 1976: 344, annotazione 

del 23 maggio 1964), come ―una persona per cui un tale elemento era una manifestazione di una 

potenza sacra, costituiva una ierofania‖ (Eliade, 1990: 178), volendo con ciò risaltare la 

sopravvivenza, irriconoscibile, della sacralità nell‘arte moderna. Eliade coglie la prolungata intimità 

di Brâncuși con la pietra durante il suo lungo e paziente lavoro di levigatura, cercando di indovinare 

l‘universo immaginario nel quale viaggiava lo scultore ed i suoi sogni ad occhi aperti della materia. 

Lo studioso romeno si azzarda a dare una risposta: ―Era una sorta di immersione in un mondo 

abissale in cui la pietra, la «materia», per eccellenza, si rivelava misteriosa, dal momento che 

incorporava la sacralità, la forza, la fortuna. Scoprendo la «materia» in quanto fonte e luogo di 

«epifanie» e di significati religiosi, Brâncuși ha potuto ritrovare, o intuire, le emozioni e 

l‘ispirazione di un artista dei tempi arcaici‖ (Eliade, 1990: 178). I suoi gesti non sono affatto 

meccanici, ma sembrano quasi ricomporre i rituali arcaici dei tempi aurorali in cui l‘artista 

incantava la materia affinché si lasciasse modellare. Nella volontà di Brâncuși di trasfigurare la 

pietra, di abolire il suo modo di essere e, innanzitutto, il peso, per farci vedere come s‘innalza, come 

vola, Eliade distingue una forma arcaica di religiosità cosmica, ovvero ―[…] la manifestazione del 

sacro attraverso oggetti o ritmi cosmici: un albero, una sorgente, la primavera‖ (1990b: 55).  

L‘aspirazione al volo accomuna i due giganteschi creatori romeni. Ecco che cosa vuol dire il 

volo per Eliade: ―Poter volare, avere ali, diventa la forma simbolica della trascendenza oltre la 

condizione umana; la capacità di sollevarsi nell‘aria indica l‘accesso alle estreme verità‖ (1999: 

106-107). E inoltre: ―Tramite il «volo» si ottiene al tempo stesso la trascendenza e la libertà‖ 

(Eliade, 1990a: 182). È per questo che lo storico delle religioni, da un lato, cerca il volo magico 

nello yoga, nella levitazione, nelle estasi sciamaniche. Brâncuși, dal canto suo, fa sicché la materia 

stessa spicchi il volo. È questa la fonte inesauribile della sua felicità. È rappresentativo in questo 

senso l‘intero ciclo degli Uccelli. Eliade dà risalto alla straordinarietà del fatto che il grande 

pietraio, Brâncuși ―sia riuscito ad esprimere lo slancio ascensionale, utilizzando proprio l‘archetipo 

della gravità, la «materia», per eccellenza, la pietra. Si potrebbe quasi dire – aggiunge Eliade – che 

ha operato una trasmutazione della «materia», più precisamente che ha effettuato una coincidentia 

oppositorum, poiché nello stesso oggetto coincidono la «materia» e il «volo», la gravità e la sua 

negazione‖ (1990a: 182).  

Troviamo utile riportare la definizione che l‘esegeta Petru Ursache dà al volo brancusiano, 

dato che vi riassume bene la sua natura oltremondana. Esso è ―mistico, poiché siamo inclini a 

credere che la pietra megalitica di Brâncuși non sia una qualsiasi: essa viene dalla mitologia e ha 

delle qualità miracolose; il suo soprannaturale splendore, la carica di sacralità; illusorio, perché 

colui che solitamente contempla l‘uccello levigato è affascinato dai mirifici e scintillanti colori, 

paragonandolo al sole; Brâncuși non è solo scultore, ma anche pittore, un mago dei colori; reale 

perché il «volo» della pietra è una convenzione e quello che per la scienza può essere un errore, per 

l‘arte è una verità‖ (Ursache, 1993: 195). 

Cogliendo solo l‘essenza, la luce interiore che è il fulcro di ogni cosa, l‘atman in termini 

indiani ovvero un pezzo dell‘anima universale brahman, Brâncuși è riuscito ad animare la materia, 

a renderla viva, a farle sfiorare l‘orizzonte o addirittura raggiungere il cielo. Purtroppo, in un primo 
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momento, pochi l‘hanno capito. In tal senso, troviamo opportuno ribadire e contrassegnare la novità 

dell‘arte brancusiana con un fatto infelicemente aneddotico riportato da Eliade stesso (1997: 45-46). 

Egli ricorda il processo scatenatosi a New York, per via delle ufficialità doganali americane, le 

quali scambiarono le sculture di Brâncuși per blocchi di marmo, chiedendo perciò il pagamento di 

una tassa esorbitante. Le opere d‘arte, invece, non erano tassabili. Poi aggiunge, tristemente 

divertito, che non bisogna essere troppo aspri nel giudicare gli agenti doganali di New York, visto 

che vi fu più di un critico americano a dichiarare che Mademoiselle Pogany o la Musa non sono 

altro che semplici pezzi di marmo levigato.  

Come tutte le cose avvolte in un alone di mistero ultraterreno, anche le opere di Brâncuși, 

pervase della millenaria sacralità della materia e della schietta religiosità di questo ―contadino dei 

Carpazi‖, sono verità evidenti, ma spesso trascurate dalla gente comune, dai non-iniziati.  

Nelle pagine del suo Giornale, riscontriamo un Eliade veramente incuriosito e meravigliato 

dall‘intuito e dall‘eccezionale creatività di questo ―semiletterato, quasi un analfabeta che ha 

rivoluzionato l‘arte moderna! Sembra incredibile!‖ (1976: 304), vi annotava. Si chiede, ad esempio, 

come mai Brâncuși abbia saputo impostare alla Colonna infinita il significato di Axis mundi, di 

Pilastro Cosmico, sostegno della volta celeste, come sia egli arrivato a riscoprire questo concetto 

megalitico che era scomparso da più di duemila anni ed esisteva ancora solo nel folclore religioso? 

La sua prima teoria al rispetto è alquanto divertente. Secondo Eliade, ―Brâncuși era un contadino 

che riuscí a dimenticare quello che aveva imparato a scuola e a ritrovare l‘universo spirituale del 

Neolitico‖ (1976: 304). In seguito, tratterà questo assillante enigma con massima serietà sia nel 

Diario, che nel saggio Brancusi e le mitologie. Conclude che lo scultore si rifà alla matrice 

contadina. Ma la spiegazione che premette a tale conclusione è da lui stesso definita paradossale: 

―Brancusi sembra aver ritrovato la sua fonte di ispirazione «romena» dopo l‘incontro con certe 

creazioni artistiche «primitive» e arcaiche. […] le «influenze» avrebbero provocato una sorta di 

anamnesi, portando necessariamente ad un‘autoscoperta. L‘incontro con le creazioni 

dell‘avanguardia parigina o del mondo arcaico (l‘Africa) avrebbe avviato un movimento di 

«interiorizzazione», di ritorno verso un mondo segreto e indimenticabile, essendo al contempo 

mondo dell‘infanzia e mondo dell‘immaginario‖ (1976: 176-177). Tale ingegnosa e sorprendente 

riscoperta dell‘essenza dell‘arte popolare romena, che dimostra altresí l‘unità delle varie culture 

imparentate, viene elaboratamente reiterata e spiegata nell‘intervista con Claude-Henri Rocquet, La 

prova del labirinto: ―Nel cogliere l‘unità profonda che esiste tra la cultura aborigena indiana, la 

cultura dei Balcani e la cultura contadina dell‘Europa occidentale, ebbene, mi sentivo nel mio 

ambiente. Studiando certe tecniche e certi miti, mi trovavo in Europa oltre che in Asia. In nessun 

momento mi sentivo di fronte a cose «esotiche». Davanti alle tradizioni popolari indiane vedevo 

apparire le stesse strutture che nelle tradizioni popolari dell‘Europa. Credo che questo mi abbia 

aiutato molto a capire che Brâncuși non ha copiato le creazioni dell‘arte popolare rumena. Al 

contrario, è andato alle fonti stesse di quei contadini rumeni o greci e ha riscoperto la visione 

straordinaria di un uomo per il quale la pietra esiste, la roccia esiste, in un modo, diciamo, 

«ierofanico». Ha ritrovato dall‘interno, l‘universo di valori dell‘uomo arcaico. Sí, l‘India mi ha 

aiutato molto a capire l‘importanza, il carattere autoctono e, al tempo stesso, l‘universalità della 

creazione di Brâncuși. Se si scende davvero alle fonti, alle radici che affondano fino al neolitico si è 

allora molto rumeni, o molto francesi, e al tempo stesso universali. Io sono sempre stato affascinato 

da questo problema: come ritrovare l‘unità fondamentale, se non del genere umano, almeno di una 

certa civiltà indivisa nel passato dell‘Europa? Brâncuși è riuscito a ritrovarla…‖ (1990b: 58). 

Brâncuși, quindi, non ha imitato il folclore romeno tale e quale, bensí lo ha riscoperto e 

ridimensionato. Ciò ci viene poeticamente svelato in una pagina del Diario: ―[…] di sicuro, 

Brâncuși vide la Colonna infinita nell‘Oltenia della sua infanzia, nelle case in legno […] 

Un‘immagine banale del repertorio della civiltà del legno, che giacque inerte, come in un sonno 

folclorico, per tante migliaia di anni, finché fu «risvegliata», nobilitata, trasfigurata 

dall‘immaginazione del genio…‖ (1993: 14).  
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Tuttavia, chi avrebbe pensato che la Colonna sarebbe stata immortalata anche in un‘opera 

teatrale dal nome La colonna senza fine (Eliade, 1996: 111-166)? Questo è il sommo omaggio che 

Eliade poteva rendere a Brâncuși. L‘evocazione della figura del grande scultore permette all‘insigne 

ricercatore dei miti di fare un‘incursione nell‘universo della mitologia e dei simboli. In quest‘opera 

teatrale, la cui trama è alquanto lineare, sono disseminati vari miti, significati, riti che rimandano al 

lavoro scientifico dello storico delle religioni, dell‘orientalista e dell‘etnologo, Mircea Eliade.  

L‘opera è composta di tre atti che trattano tre momenti distinti della biografia spirituale dello 

scultore. Nel primo atto lo si presenta mentre lavora alla Colonna nel suo atelier di Tg. Jiu. Corre 

l‘anno 1937. Alle richieste del Commissario e dell‘Insegnante elementare di ridurre le dimensioni 

del monumento perché i bambini che vi si arrampicano non ritornano più, lo scultore risponde: ―è 

una colonna. Un pilastro. Un Pilastro del Cielo, cosí lo chiamavano dalle nostre parti‖ (117). Si noti 

l‘accenno alle antiche origini folcloriche romene della Colonna. Il personaggio Brâncuși continua 

con orgoglio: ―E quando l‘avrò appoggiato sulle nuvole, non se ne scorgerà più la fine…‖. Qui c‘è 

un primo significato della Colonna: uno strumento miracoloso che rende possibile l‘accesso al 

sacro, all‘aldilà, ma senza offrire anche una via di ritorno. Nell‘opera eliadiana vi sono anche altri 

strumenti a ricoprire la stessa funzione: l‘ascensore, l‘automobile, la carrozza. 

Un altro momento importante è il colloquio tra Brâncuși e il personaggio la Fanciulla, l‘alter 

ego dello scultore, lei stessa artista e ferratissima conoscitrice di mitologia, in grado di capire cose 

che sfuggono all‘attenzione degli altri. Parlando dell‘immaginata sfida tra Brâncuși e Dedalo, 

l‘ingegnoso artefice greco del labirinto da lui molto ammirato, la ragazza riassume in poche parole 

il nocciolo dell‘opera brancusiana: ―al volo di Dedalo Lei ha risposto facendo erigere la Colonna. 

All‘ascensione, alla volatilità, Lei ha risposto tramite l‘immobilità della materia. È ovvio, allora, 

che al labirinto di pietra, risponderà con la fluidità della danza! Come mai non ci avevo pensato! È 

per questo che non riesce a fare il plastico del monumento. Perché non può immobilizzare una 

danza, non la può impietrire nella materia‖ (131). E, infatti, Brâncuși non riuscirà a portare a 

termine il suo progetto di erigere un mausoleo in memoria della moglie del maragià di Indor. 

Ciononostante, l‘importante è che la Fanciulla voglia che sia il Maestro a insegnarle l‘essenziale e il 

mistero della danza, perché, dice lei: ―solo chi ha potuto far volare un uccello cosí rapidamente da 

non poterlo seguire con lo sguardo, solo quello conosce il mistero della danza‖ (131). Questa 

battuta comprende tutta quanta l‘ammirazione che Eliade prova per il genio dello scultore, il cui 

scalpello sembra esser stato pervaso dalle energie dell‘infinito universo. Un‘altra dichiarazione 

diretta del suo apprezzamento viene messa nella bocca dello stesso Brâncuși, il quale, senza falsa 

modestia, in un momento di euforia, si meraviglia della sua creazione. Egli dice alla Fanciulla: 

―Guardi la Maiastra, e se Dio ti ha dato cervello e immaginazione, capisci. E, dopo aver capito, 

sembra venirti la voglia di cantare e di ballare di gioia, perché non sei più quello di prima. Hai 

raggiunto un altro mondo, angelico. Non posso chiamarlo che: angelico‖ (127). Ecco un altro 

richiamo alla sacralità della materia. 

Nel secondo atto, ci troviamo sempre a Tg. Jiu, sul terreno dove verrà innalzata la Colonna. 

Eliade approfitta della presenza di vari personaggi (poeti, abitanti della zona, pensionati, 

seminaristi, giornalisti) per dare più interpretazioni alla Colonna. Per il Poeta della Capitale, la 

Colonna simboleggia più che la creazione artistica, la condizione umana perché ―affonda le radici in 

una fossa e raggiunge il Cielo‖ (141), cosí come noi, esseri umani, siamo nati dal grembo della 

Madre-Terra e miriamo alla luce dell‘infinito. Nella visione del personaggio Brâncuși e, quindi, di 

Eliade, la Colonna ricorda agli uomini che ―la via verso il Cielo è difficile, è stancante. Non puoi 

arrivarci in volo, come gli uccelli. Devi salire. E qualunque salita è sfibrante; a volte sali facendoti 

aiutare dalle mani e dai piedi… ‖ (145). Qualsiasi creazione – che sia la vita stessa o un‘opera 

d‘arte – richiede sforzo, sacrificio, lavoro duro, rinuncia. Quindi il rapporto tra sacralità e opera è 

vicendevole: non solo la materia più o meno pregiata o intrisa di miti nobilita l‘opera, ma, altresí, il 

lavoro e il risultato finale sacralizzano la materia. Il personaggio la Signora, ossia la Fanciulla del 
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primo atto maturata di tre mesi, asserisce a proposito dell‘acciaio della Colonna senza fine: ―è 

l‘unico acciaio che rimarrà innocente fino alla fine del mondo…‖ (148). 

L‘ultimo atto si svolge nella notte tra il 15 e il 16 marzo del 1957, quindi vent‘anni dopo. 

Brâncuși è anziano e stanco. Benché egli fosse morto a Parigi, il personaggio letterario doveva per 

forza fare ritorno nel paese natio ma, poiché a Hobiţa non aveva più nessuno, si sofferma a Tg. Jiu 

dove aveva tutto, cioè la Colonna… Essa lo fa dialogare con l‘immortalità, la sua stanchezza 

sembra man mano sparire. A questo punto le didascalie precisano che ―La luce misteriosa che 

attraversa l‘ombra della Colonna cresce sempre di più‖ (166). Brâncuși sale pian piano lungo 

l‘ombra illuminata della Colonna, finché si perde nella luce… 

Vi è un altro enigma che ha tormentato Eliade da sempre e che trova soluzione in 

quest‘opera teatrale – il perché dell‘incomprensibile sterilità brancusiana degli ultimi vent‘anni di 

vita? Ci risponde Brâncuși stesso rivolgendosi alla Fanciulla: ―Temo di non averlo detto a nessuno. 

Ho solo detto che, cosí com‘è e quant‘è, la Colonna senza fine è il mio lavoro più significativo. 

Avrei dovuto capire sin d‘allora, dal 1938, che dopo la Colonna… non avevo più il diritto di tentare 

nient‘altro. Dopo la Colonna senza fine, solo il silenzio poteva ancora avere un senso…‖ (164). 

Gli scrittori agiscono per mezzo delle parole, gli scultori, invece, per mezzo dei materiali 

che adoperano. Nonostante la diversità dell‘oggetto di lavoro, capita, a volte, che l‘estro creativo di 

questi due artefici di bellezze sia spronato dallo stesso ideale. Eliade e Brâncuși sono, infatti, due 

titani, il cui essere e la cui opera sono legati indissolubilmente. Pur non essendosi mai visti, essi si 

sono spesso incontrati a livello spirituale. Alla scoperta di Brâncuși e delle sue opere, Eliade, il 

pensatore interessato ai miti delle origini e anelante alla libertà spirituale tramite il volo magico, 

deve essersi trovato in perfetta sintonia con lui, lo scultore che per tutta la vita ha cercato lo spazio 

originario della bellezza dando ali alla materia e rendendola sacra. Come abbiamo visto, è appunto a 

questa sacralità brancusiana della materia che Eliade fa spesso riferimento nei suoi scritti. 
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Abstract:Beyond their entertaining role, the quests narrated by fairy tales, which take their readers/ 

spectators on the peaks of fantasy, also hide striking secrets unveiled by the interpretation of symbols 
(especially since fairy tales carry cultural and social values and have always served as education tools). The 

Walt Disney Company has transformed well-known fairy tales, such as ŖCinderellaŗ, ŖSleeping Beautyŗ, 

ŖBeauty and the Beastŗ into successful animated movies, initially spreading patriarchal values that taught 
women about their Ŗproperŗ social role and duties. Across time, Disneyřs perspective has gradually 

changed, due to the evolution of social mentalities and taboos, bringing important changes particularly from 

a feminist perspective. This paper approaches several female characters, analyzing their evolution from 
passive child-like women, with a gender-based lifestyle (Cinderella and Aurora in Disneyřs animated 

movies) into more emancipated and audacious women, whose actions lead to decisive plot twists (Cinderella 

in the movie ŖCinderellaŗ (2015) and Aurora in ŖMaleficentŗ (2014); Belle in the animated movie ŖBeauty 

and the Beastŗ (1991) and in the movie with the same name released in 2017). Special attention is also paid 
to the evolution of Maleficent, the negative female character from ŖSleeping Beautyŗ, whose Disney 

representation is changed radically in ŖMaleficentŗ. 

 
Keywords: fairytale, female representation, Disney, princess, social values  

 

 

1. Introduction 

 

Children, who are characterized by rich, even borderless imagination, are influenced heavily 

by the fairytales they come into contact with. Fairy tales play an important role both during 

childhood and adulthood. In fact, fairytales represent a primary education tool, as far as children are 

concerned, instilling social prejudices, conceptions, perspectives. Fairy tales reflect an era‘s social 

environment and point of view. Children start getting their first impressions of male- female 

relationships through fairy tales. 

In his work, American Heroes, Myth and Reality, Marshall W. Fishwick (1954: 3) asserts the 

following: 

 ―Different ages and cultures vary the heroic personality, but all heroes are true to their age. 

Whatever their situation, the motives they urge are elementary, the morality they advocate is 

obvious. (…) The search for heroes is inherent in human nature.‖  

The human being will always need a hero/ a role model; s/he will always feel the need not 

only for protection but also the need for an icon, for a model of goodness, justice and altruism. The 

hero provides a pattern which in some respects is similar to that of the ordinary human being (a 

hero, in his/her essence, has a human nature; for instance, he or she is able of feelings such as love 

and hatred, just like any ordinary human being). 

In her online article ―Cinderella in the Classroom: Children‘s Responses to Gender Roles in 

Fairy-Tales‖, Elle Westland (1993) defines fairy tales as changing according to the changes in 

social structures: ―its development depends on the dominant value system of the culture that 

appropriates it.‖ Fairy tales told in the past had the cultural value systems of that society in that time 

and fairy tales told nowadays, although they have the same plots, carry the social values of our 

contemporary systems.  
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The Walt Disney Company has transformed well-known fairy tales, such as Snow White and 

the Seven Dwarfs, Cinderella and Sleeping Beauty into successful animated movies, which 

entertained its public and spread patriarchal values, teaching women about their ―proper‖ role and 

duties within society. Some decades ago, these fairytales were extremely popular, and all the girls 

wanted to be like the princesses in these fairytales, i.e. ―the damsel in distress‖, waiting for her 

prince, whom she met ―Once upon a dream‖. These fairytales mainly taught girls to look beautiful, 

to be passive, kind, gentle, generous, self-sacrificing and forgiving, while the male child was (and 

still is) advised to grow up to be a handsome brave prince and a successful wise king. Boys were 

encouraged to impersonate brave princes and knights in order to become leaders, fighters and 

protectors, and to master all situations. 

For instance, at the time Snow White and the Seven Dwarfs (1937) was released, a girl‘s task 

was to be a good housewife, looking after the children and making her husband happy. Thus, in 

Snow White (1937), the eponym heroine is first seen cheerfully scrubbing the stairs of her 

stepmother‘s castle, surrounded by a squad of tweeting white birdies. Moreover, she then goes on to 

clean up the seven dwarfs‘ cottage, cook their dinner and badger them into washing their faces and 

hands. In her turn, Cinderella (1950) is presented as a gentle beautiful child-like woman to whom 

everyone orders around and who has a gender-based lifestyle. All these princesses, surrounded by 

birds and little animals, endure their hard life hoping that one day their prince will come and change 

everything.  In Sleeping Beauty (1959), Princess Aurora represents, like Snow White and 

Cinderella, the epitome of womanhood and femininity. She is so passive that she does not even 

touch the spindle on her own initiative; she touches it because she is in a trance induced by 

Maleficent and she sleeps through the whole story while her prince is struggling for her life and her 

future. 

Although Disney made use of different fairytales over the years, the basic formula for telling 

women‘s stories through animated features changed very little from Snow White to Cinderella 

(1950) to Sleeping Beauty (1959). However, over time, Disney‘s perspective on the princess/ main 

female character has gradually changed, due to the evolution of social mentalities and taboos, 

triggered by feminist movements. Thus, towards the end of the twentieth century, The Little 

Mermaid and Beauty and the Beast had brought important changes from a feminist point of view. 

The perspective on Disney‘s heroines changes, i.e. they become more emancipated, rebel, 

audacious and ready to take their own decisions, trying to escape patriarchal manipulations. 

Moreover, in the 1990‘s a woman‘s task changes into looking beautiful because this way she can 

earn power and rule her man, which is reflected, for example, in The Little Mermaid. Ariel, in The 

Little Mermaid (1989) is a rebellious adolescent who, after falling in love with her prince, disobeys 

the orders of her father, King Triton, and goes after her prince. Belle, in Beauty and the Beast 

(1991) is an intelligent and audacious young woman who refuses Gaston‘s misogynistic marriage 

proposal and rescues her father from the Beast, by deciding to sacrifice herself and to remain the 

Beast‘s prisoner (later, she even succeeds in ―taming‖ the Beast and in breaking the spell cast on 

him).  

Nowadays, most little girls want to be like Ana, Elsa, Princess Sophia or Rapunzel from 

Tangled, Merida from Brave, who are empowered and powerful female characters, able to save the 

situation by themselves, and who do not need brave knights to rescue them. This shift from the 

damsel in distress to the empowered princess was triggered by women‘s emancipation, also 

reflected in new animated movies, such as Mulan (1998), The Princess and the Frog (2009), Shrek 

(2001), Sophia the First (2012-2018), Brave (2012), Frozen (2013), or in the reinterpretation of old 

fairytales, such as the animated movie Tangled (2010) or the movies Cinderella (2015), Maleficent 

(2014) or Beauty and the Beast (2017). However, the last three are quite recent and did not have 

such a big impact upon small children, since they are movies and not animated movies. 

The evolution of these perceptions on Disney‘s main female characters reveals the passage 

from the woman seen as an object and placed within the domestic space (and also having a gender-
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based lifestyle and waiting for the prince, the male, to come and rescue them and change their lives) 

to the independent woman who rebels against patriarchal values and takes the initiative in order to 

organize by herself her own way of life. 

 

 

2. The damsels in distress, representations of female passivity: the animated movies 

Cinderella (1950) and Sleeping Beauty (1959) 

 

In the 1950 animated movie, Cinderella appears as a child-like woman, with her blonde hair, 

blue eyes, button nose and tiny body. Her life is gender-based, as she is presented as a perfect 

housekeeper whom everyone orders around (her entire daily activity is represented by housework 

and domestic chores, such as cleaning, cooking, washing, and sewing). Moreover, although she is 

abused and manipulated by her two stepsisters and her stepmother (Lady Tremaine), she does not 

contest their orders and does not act for herself. Despite her sadness and hardships, she takes refuge 

in her dreams, as there she loses her heartaches and her wishes come true. She thinks that if she 

keeps on believing in her dreams of happiness, they will come true and her life will change.  

Gender roles are also influencing the mice that Cinderella takes care of and befriends with. For 

instance, when the male mice Jacq and Gus want to help the other little animals to mend Cinderella‘s 

dress for the ball, one female mouse tells Jacq: ―leave the sewing to the women‖, and she takes the 

needle from him (Randall, 2016).  

The entire story is focused on Cinderella‘s kindness and patience, on her capacity to forgive 

and on her maternal traits. Furthermore, her salvation from her stepfamily‘s slavery comes through 

marriage to a man whom she simply waits and barely knows (not to mention the fact that she runs 

away from her prince at the ball and he has to find her). 

In Sleeping Beauty, Princess Aurora is, like Cinderella, the representation of the perfect 

woman, in terms of physical appearance. From the very beginning, baby Aurora receives from each 

fairy a gift that will make her the embodiment of perfection: the first fairy grants her beauty and the 

second fairy gave her the gift of song.  

The fairies try to rescue Aurora from Maleficent‘s curse; hidden (and exiled) in the forest, the 

princess does not know about her real identity; just like Cinderella, she is surrounded by little and 

fluffy animals and dances and sings ―Once Upon a Dream‖, hoping that one day she will meet her 

prince. 

Aurora also lacks control of her life because she is unable to mold her own fate. She is so 

passive that she does not even touch the spindle on her own initiative; she touches it because she is 

in a trance induced by Maleficent and she sleeps through the whole story while the prince is 

struggling for her life and future. 

 

 

3. The villains from the animated movies Cinderella (1950) and Sleeping Beauty (1959), 

representations of negative female empowerment 

 

In the animated movies Cinderella and Sleeping Beauty, the main villains are adult and 

powerful women who try to harm the protagonists out jealousy, revenge, competition or struggle for 

power.  

Both Lady Tremaine and Maleficent are deeply contrasted with the heroines. One the one 

hand, the protagonists are beautiful and sweet and innocent young women, with a melodious voice, 

surrounded by sunshine and by furry animals. They are passive and submissive and embody the 

angel-like woman. On the other hand, the female antagonists have an evil/ demonic complexion, 

wear dark, cold colors and are surrounded by gloom and evil (even monstrous) beings (i.e. the cat 

Lucifer in Cinderella and crows and monster-like beings in Sleeping Beauty). According to 
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Mattinson, in the animated movie, Maleficent, the self-proclaimed "Mistress of All Evil", "was 

designed like a giant vampire bat to create a feeling of menace" (qtd. in Solomon, 1989: 182). 

Moreover, Maleficent‘s original version was also known as "one of the most sinister Disney 

Villains" (Roby, 2016: 56). 

Maleficent and Lady Tremaine are older, life-experienced and artful women, with low, 

scratchy and unpleasant voices; they are the embodiment of the unattractive demonic woman. 

According to Maio (1998), in these fairytales, ―young women are natural-born happy homemakers 

who lie in a state of suspended animation until a man gives them a life. Older women are the 

enemy, especially if they seek power‖ (Maio, 1998). Therefore, these powerful and strong females, 

characterized by vanity and jealousy, are a threat to masculine authority and their womanly 

characteristics are diminished. The message transmitted by these fairytales is that a good woman 

(according to social standards) should be like Aurora and Cinderella, i.e. obedient, naive and 

passive, with a gender-based lifestyle, while powerful adult women are portrayed as wicked, evil, 

unattractive. 

Disney‘s renaissance in the 1980s was marked by the emergence of a new type of woman. 

The first two movies in the second wave of the Disney canon, The little Mermaid and Beauty and 

the Beast, signaled a change in the gender experiences addressed by Disney, due to the 

transformation of women‘s roles in postwar America and Europe. Female heroines became more 

and more active and empowered, driven by the desire to escape the prisons of domesticity and from 

their provincial lives.  

 

 

4. A step forward in Disney’s female empowerment: the animated movie Beauty and the 

Beast (1991)  

 

Stung by the criticism, Disney started showing more sensitivity in terms of gender issues in 

their next animated movie, Beauty and the Beast (1991). For this purpose, the company hired a 

woman, Linda Woolverton, as screenwriter and promoted their new heroine, Belle, as modern, 

active and even feminist. 

According to Claire Fallon (2016), in an interview with Entertainment Weekly, Woolverton 

confessed that the process of portraying Belle as a more feminist protagonist was extremely hard 

because "the whole idea of the heroine-victim was baked into the cake, especially at Disney‖. 

Satisfied with the outcomes, the screenwriter further stated that the protagonist ―has an independent, 

open mind. She loves to read and to explore the outdoors. But even so, every day was a battle of 

making it happen (...). Every single line of her dialogue was a battle.‖ 

Nevertheless, the animated movie kept some of the old habits, i.e. Belle is the self-sacrificing 

daughter of a silly inventor (she switches places with her father when the Beast takes him prisoner) 

and the movie still perpetuates the idea that women‘s true happiness is to be found only in the arms 

of a prince. 

However, it should be noted that, in Constance Grady‘s opinion (2017), the original purpose 

of this fairytale (written by Jeanne-Marie Leprince de Beaumont) was to teach the French girls from 

the 18
th

 century  

―that arranged marriages aren‘t as scary as you might think‖, because ―once the young wife 

learns to see the goodness in her husband‘s heart and love him just for that, he will come to 

seem beautiful and brilliant to her‖. 

From the very beginning, Belle is portrayed as bookish, bored with provincial life, and 

devoted to her old father. Her thirst for adventure and interest in books, knowledge, and learning 

differentiate her from the ―little people‖ in her ―poor provincial town‖ and from the previous 

Disney princesses. Aware of the fact that she is marginalized by her community because of her 

intellectual and inquisitive features, she asks her father: ―Papa, do you think I‘m odd?‖ Then she 

https://www.huffingtonpost.com/author/claire-fallon
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tells him: ―It‘s just that I‘m not sure I fit in here‖ (Beauty and the Beast, 1991). Her passion for 

books marginalizes her. The scene in which Belle helps her father mend one of his inventions also 

emphasizes her non-conformist and inquisitive nature, as she gives him all the tools he needs, 

sometimes even before he asks for them. 

Belle‘s unconventional nature and non-conformism transform her both into the object of 

Gaston‘s desire and into the perfect candidate that would break the Beast‘s spell.  

Gaston is the embodiment of the classic egocentric and narcissist chauvinist and Belle is not 

impressed by his looks or body. In their first meeting in town, Gaston grabs Belle‘s book and 

throws it in the mud. Then he tells her that ―it‘s not right for a woman to read. Soon she starts 

getting ideas, thinking…‖. In response, Belle tells him: ―Gaston, you are positively primeval‖ 

(Beauty and the Beast, 1991), an insult that he takes as a compliment. 

Furthermore, her denial of Gaston‘s marriage proposal shows her strong personality. He 

organizes the wedding, as he is sure that Belle will not refuse his proposal, and then knocks at her 

door (not before thanking the guests for their presence and telling them that first he had to go and 

propose to the girl). When Belle opens the door, Gaston almost forces himself inside. As he tells 

Belle that all the girls in town would "love to be in her shoes" (Beauty and the Beast, 1991), he 

looks in the mirror and checks himself out before resuming his speech, which highlights his 

narcissistic nature.  

When Gaston claims that all Belle's dreams will come true (if she marries him), he sits down 

and puts his feet on Belle's book. Belle replies, "What do you know of my dreams?" (Beauty and 

the Beast, 1991), as she picks her book up and cleans it off. Trying to get her marry him, Gaston 

corners Belle at the door but she outsmarts him by opening the door while he tries to kiss her. Belle 

turns the handle of the door (which shows her independence and wits), then Gaston flies out of the 

house into a puddle of mud, with a pig on his head, being thus humiliated by a woman. 

Additionally, this also represents a metaphor for his true nature, i.e. a male chauvinist pig. 

It is obvious that Belle is immune to Gaston, the advocate of married life, whose proposal 

holds little appeal: ―Picture this, a rustic hunting lodge, my latest kill roasting on the fire, my little 

wife massaging my feet, while the little ones play on the floor with the dogs, we‘ll have six or 

seven‖ (Beauty and the Beast, 1991). Thus, the domestic realm does not disappear entirely, because 

Gaston offers Belle a domestic (gender-based) role, in the ―provincial life‖ that she wants to escape 

from. Belle‘s empowerment lies in the decisions she makes: she refuses Gaston‘s marriage 

proposal, she goes to the Beast's castle by herself to save her father, and she does not allow anyone 

to manipulate her.  

Moreover, Belle successfully ―tutors Beast in manners and behavior acceptable for her to love 

until he recognizes his need to behave like a gentleman (…) and to adopt the codes of white-

western maledom to achieve Belle‘s love and his transformation‖ (Craven, 2002: 133). From this 

perspective, Belle may be seen as a feminist protagonist that not only does ―tame‖ a beast but also 

learns to love him, i.e. an allegory for a lesson in what real beauty is (also hinted at in the question 

―who could ever learn to love a Beast?‖, from the animated movie‘s advertising). In this regard, the 

fairytale also transmits the message that outer beauty can also be deceitful and hide a monstrous and 

egocentric soul, as in Gaston‘s case. Although he is handsome and strong, he is the one that behaves 

like a beast (he tries to force Belle to marry him by locking her father up; he manipulates the 

townspeople, instigates them to attack the Beast‘s castle and stabs the Beast in the back, although 

the latter had spared his life).   

 

 

5. Turning the story upside down: the good and evil Maleficent (2014)  

 

The dark fantasy movie Maleficent, directed by Robert Stromberg and inspired by the 1959 

animated movie Sleeping Beauty, presents the story from the antagonist‘s perspective, i.e. 
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Maleficent, an initially good-hearted fairy whose traumatizing past transformed her into a vengeful 

and dark creature. 

According to a large number of reviewers and commentators, the disturbing scene in which 

Stefan drugs Maleficent and cuts her wings is a metaphor for rape. For instance, Hayley Krischner 

(2014) stated that "it's impossible to ignore a metaphoric rape that occurs in a Disney movie". The 

same critic praised the movie for transmitting a positive message, as it allows "the woman to 

recover. It gives her agency. It gives her power. It allows her to reclaim the story" (Krischner, 

2014). In her turn, Monika Bartyzel (2014) also explained the scene's implications: 

"Maleficent offers a dark, surprisingly adult exploration of rape and female mutilation". In an 

interview with BBC Radio 4, Womanřs Hour, even Angelina Jolie – the actress that played 

Maleficent – tackled this issue, explaining the intentional nature of this allegory:  

"We were very conscious, the writer and I, that it was a metaphor for rape. This would be 

the thing that would make her lose sight... The core of [the movie] is abuse, and how the 

abused have a choice of abusing others or overcoming and remaining loving, open people. 

The question was asked, 'What could make a woman become so dark? To lose all sense of 

her maternity, her womanhood, and her softness?'" (Holmes, 2014).  

In this regard, Gloudeman (2014) emphasizes that Maleficent‘s wings represent her power 

source, which increases as she ages. Furthermore,  

―like a young woman‘s sexuality, they are precious, and the crude way in which they are 

sawed off her back — her trust broken, her body violated — leaves her ravaged inside and 

out. Her choices are driven at every turn by this moment of betrayal, and what happens 

next is really a survival story, as she slowly learns to love and trust again‖.  

Pained, weakened and betrayed by the man she loved, Maleficent is radically changed by her 

trauma and has to deal with many internal conflicts. In Judith Jones‘s perspective (2014), ―the film 

depicts a type of gender motivated violence and the intentional destruction of a woman‘s body used 

as a weapon against her, similar to how rape is used‖. Haunted by the thirst for revenge (and also 

willing to defend her magic kingdom), Maleficent irrevocably curses Aurora, the king's newborn 

child. The three fairies chosen to raise and protect Aurora are extremely incompetent and 

Maleficent, driven by heartache and the desire to see her curse fulfilled, takes care of and even 

saves Aurora‘s life several times from the distance, like a guardian angel. However, eventually, 

Maleficent finally finds genuine beauty, kindness and innocence in Aurora and her stone heart is 

gradually soften by the maternal love for ―her victim‖ and realizes that the princess may bring peace 

in the land.  

Maleficent‘s maternal love for Aurora is the key that undoes the curse: when she kisses 

Aurora‘s forehead, the princess wakes up. In this regard, Scott and Dargis (2014) stated that ―with 

(…) an astonishing maternal kiss, Maleficent demolishes stereotypes that were only tweaked 

in Frozen‖. Thus, the true love‘s kiss (as requested by her unbreakable curse) comes from the once 

upon a time evil Fairy Godmother, which radically changes the message of the original fairytale, i.e. 

true love can take a wide variety of forms, it can heal old heartaches and it can soften hearts of 

stone. 

It is also noteworthy that in the 2014 movie, Aurora is not depicted anymore as a ―damsel in 

distress‖, whose only destiny is to marry a prince. She is more empowered, active and inquisitive. 

She helps Maleficent to get her wings back, allowing her to defeat Stefan. Moreover, the movie 

does not end with Aurora‘s marriage to the prince, but with her crowning as queen over the two 

kingdoms (i.e. the magical and the human one). 

Lisa Thatcher (2014) remarks that Maleficent is also the representation of the Greek Goddess 

Nike who leads her battalions of magic creatures, an allegory of female power and potent mind. 

Thus, in the perspective of the above-mentioned critic, Maleficent portrays ―one of the most 

progressive female characters‖ and tells ―the story of feminism rising from its ashes of revenge, 

http://www.crunkfeministcollective.com/author/jjones/
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reclaiming its viciously hacked off wings‖ (Thatcher, 2014). In the end, Maleficent is restored by 

the healing powers of maternal love. 

 

 

6. Kindness – symbol of female empowerment and courage in the remake Cinderella 

(2015) 

 

The romantic fantasy movie Cinderella  directed by Kenneth Branagh received mostly 

positive reviews. For instance, it was perceived by David Rooney (2015) as "an uplifting movie that 

invests warm sentiment in universal themes of loss and resilience, experience and maturity‖. In his 

turn, Richard Corliss (2015) noticed that the movie ―successfully updates and revitalizes Disney's 

"ill-conceived" animated film‖, empowering Cinderella.  Katy Waldman (2015) also praised the 

―authentic upgrade that does not undermine its heroine while maintaining its classic splendor and 

charm‖, while Lawrence Toppman (2015) explained that the new version is characterized by "more 

psychological depth than usual".  

The 2015 movie highlights even more the psychological abuse suffered by Cinderella, 

inflicted by her stepmother and stepsisters, in order to portray a protagonist with a backbone, who 

sticks up for herself. Ella was raised by her mother to be kind (the dying mother advices Ella to 

"have courage and be kind"), and despite all hardships and humiliation, she follows her mother‘s 

piece of advice and remains kind.  

Her strength, resilience and determination are emphasized by her actions and by the choices 

she makes. For instance, although her stepfamily mocks her and treats her like a slave, she does not 

run away from home, she does not take revenge and continues to respect her stepmother and 

stepsisters, which is extremely hard. Thus, she also honors her parents' memory. According to 

Deborah Stokol (2015), Ella appropriates her oppression ―when she starts calling herself Cinderella 

instead of Ella‖. The same above-mentioned author explains that this is ―her way of taking on her 

abused identity as a badge of bravery and survival, and a means to transcend her mistreatment‖
 

(Stokol, 2015). When she meets the prince at the ball, she does not try to manipulate him, as her 

stepmother does (who also sneaks out and spies on the Grand Duke). She remains herself, i.e. the 

same brave, kind and forgiving Ella.  

It is also noteworthy that, at the end of the movie, Ella refuses to be passive anymore and 

finally makes a fearless stand. Suspecting that Ella is the mysterious princess that everybody is 

looking for, Lady Tremaine enters her room, finds the glass slipper and threatens her again. She 

tells Ella that she will allow her to marry the prince if she agrees to let her manipulate him and reign 

over the kingdom. Ella boldly rejects her stepmother‘s proposal: ―No (…). I was not able to protect 

my father from you, but I will protect the prince and the kingdom. No matter what becomes of me‖ 

(Cinderella, 2015). However, her altruism is obvious, as she does not care about the consequences 

of her refusal; she cares about the fate of the kingdom and of the man she loves. 

Although she goes through psychological and physical abuse, Ella survives, demonstrating 

strength and virtue (Odenigbo, 2015). Thus, after Kit finds her, she does not want to take revenge 

on her stepmother and stepsisters. On the contrary, she has the strength to forgive them, which 

reflects, once again, her kindness and resilience. In Stokol‘s perspective (2015), she ―that takes a 

strength of will in which many women can find inspiration‖. 

Both the 1950 animated movie and the 2015 movie are focused on an unrealistic love story 

because the romantic relationship between Cinderella and the prince takes shape in only one night 

(and a short random encounter in the forest, in the movie), which, in real life, would not be enough 

for a strong and happy marriage. Let us not forget that unlike real life (where this type of romance 

would be considered as inacceptable, crazy and impulsive), in fairytales, ―sudden declarations of 

love and marriage are somehow completely acceptable‖ (Antebellum, 2016). Moreover, in almost 

all fairytales, ―poor, less-fortunate female main character‖ are ―rewarded by a marriage to royalty‖ 
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(Antebellum, 2018) and Cinderella is no exception, as her salvation comes through the marriage 

with a prince that she barely knows, as a reward for her kindness and good behavior. 

Not only is the heroine characterized by moral perfection, but also by an ideal/ beautiful 

physical appearance. In the 1950 animated movie, although Cinderella carries out different types of 

housework, her hair is never out of place and her waistline is perfect, emphasizing that girls should 

look good in order to charm the man who will rescue them. Almost the same thing happens in the 

2015 movie, where the prince is charmed by Ella‘s beauty but also by her wits. At their first 

encounter in the woods, despite her messy hair and simple dress, Prince Kit is impressed by her 

beauty, kindness and wise answers and falls in love with her. Moreover, at the ball, he cannot 

contain his emotions and stutters when he asks her to dance with him. However, it is noteworthy 

that the emphasis is placed more on Kit‘s royal status than on his personality. This reveals that 

despite the evolution in Cinderella‘s representation, ―Disney is still caught in the old, constrained 

messages‖ of the previous versions of the fairytale. ―The old cultural expectations are hard to 

remove since they are inherently contained within the storyline itself, yet they seem so incredibly 

out of place today‖ (Antebellum, 2016). 

 

 

7. Granting Belle even more agency: Beauty and the Beast (2017) 

 

The 2017 musical romantic fantasy movie directed by Bill Condon is a remake of the 1991 

animated movie. In order to highlight Belle‘s agency, the movie amplifies several elements that 

were only subtly presented or hinted at in the 1991 animated movie; additionally, for the same 

purpose, new plot pieces were introduced (Gray, 2017). For instance, if the 1991 version presents 

Belle as a bookish girl, passionate about reading, in the 2017 remake, she tries to teach a girl how to 

read (this symbolizes that Belle also wants to empower other women); however, this attracts the 

villagers‘ anger. Another evolution lies in the fact that Belle is an inventor in the 2017 movie (in the 

animated movie she only helps her father with his inventions); she invents a washing machine, a 

contraption she rigs up to a horse.  

Moreover, the 2017 movie emphasized Belle‘s romantic agency. For instance, she rejects 

Gaston‘s romantic proposals even more clearly and categorically, compared to the 1991 animated 

movie. In the animated movie, she answers his marriage proposal in the following way: ―I‘m very 

sorry, Gaston, but… but… I just don‘t deserve you‖ (Beauty and the Beast, 1991). In the remake, 

she tells him: ―Gaston, we can‘t make each other happy. No one can change that much. (…) I‘m 

never going to marry you Gaston. I‘m sorry‖ (Beauty and the Beast, 2017). 

When Belle‘s father is imprisoned in the Beast‘s castle, she forces him to switch places with 

her, i.e. she hugs him and whispers ―I will escape, I promise‖, then pushes him out of the prison and 

closes the gate. Afterwards she tries to escape, making a long chain of dresses. Another scene that 

defines Belle‘s agency is represented by the moment when Belle and her father are kept captive by 

the townspeople. She wants to escape, in order to save the Beast and asks for her father‘s help. He 

tells her ―It‘s dangerous.‖ She answers: ―Yes. Yes, it is.‖ This is enough for Maurice, who picks the 

lock, acknowledging his daughter‘s empowerment, strength of character and courage. 

 

Belle and the Beast's relationship 

In both versions, i.e. the 1991 animated movie and the 2017 film, Disney attempted to present 

Belle as an empowered young woman (Watkins, 2017a). However, reviewers and commentators 

debated whether Belle suffers from Stockholm syndrome, defined by Cambridge Dictionary Online 

as ―the situation when a person who has been taken prisoner starts to like or trust the 

person or people who have taken them‖, or by Oxford Dictionary Online as ―Feelings of trust or 

affection felt in many cases of kidnapping or hostage-taking by a victim towards a captor‖. 

According to Psychiatrist Frank Ochberg, who coined the notion of "Stockholm syndrome", ―the 
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case for Beauty and the Beast not being Stockholm syndrome is stronger than the case of it being 

Stockholm syndrome‖ because this condition emerges when captors ―terrorize, traumatize, and 

infantilize the captive‖, the latter ―feeling that they are going to die‖ (Watkins, 2017b); the captives 

cannot do anything without the captor‘s permission. Later, because the captors keep their prisoners 

alive, the latter start feeling gratitude and affection for the former. As far as Belle is concerned, she 

does not experience such symptoms, the Beast does not cause her such trauma, i.e. she does not feel 

that her life is threatened. 

Emma Watson – the actress that played Belle in the 2017 movie – also rejected the idea that 

Belle would suffer from the Stockholm Syndrome, arguing that 

 "Belle actively argues and disagrees with [Beast] constantly. She has none of the 

characteristics of someone with Stockholm Syndrome because she keeps her 

independence, she keeps that freedom of thought" (interview with Anthony Breznican, 

February 16, 2017, Entertainment Weekly).  

Although she is a prisoner, Belle gradually contributes to the Beast‘s moral transformation, 

which will eventually break the witch‘s curse. 

Moreover, the actress also explains that Belle and Beast‘s romance builds up gradually, unlike 

the love at first sight that characterizes other fairytales. Both Belle and the Beast are outsiders and 

marginalized; slowly, they discover that they are alike (i.e. they share similar values, they both love 

reading), and their affection grows gradually: 

 ―In fact, she gives as good as she gets. He bangs on the door, she bangs back (...). I think 

that‘s the other beautiful thing about the love story. They form a friendship first and that 

gap in the middle where there is this genuine sharing, the love builds out of that, which in 

many ways I actually think is more meaningful than a lot of love stories, where it was love 

at first sight‖ (interview with Anthony Breznican, February 16, 2017, Entertainment 

Weekly).  

In the movie, Belle and the Beast talk about literature and he helps her to find out what 

happened to her mother, by taking her to Paris, through a magic book. These moments of emotional 

intimacy connect them even more, implying also that the Beast earns Belle‘s heart gradually.  

Just like the 1991 animated movie, the 2017 remake transmits a similar message: real beauty 

lies within one‘s heart, while outer beauty can be deceitful and hide real monsters. In this regard, 

the 2017 movie emphasizes even more Gaston‘s egocentrism, selfishness and malice. For instance, 

if in the animated movie he mocks Maurice (Belle‘s father), accuses him of madness and locks him 

up in order to force Belle marry him, in the 2017 film he hits Maurice and lets him die in the woods, 

when he realizes that he does not agree with his marriage to Belle.  

 

 

Conclusion 

Over time, Disney has shown great changes as far as its female protagonists are concerned. It 

started with perfect young women, such as Snow White, Cinderella and Aurora, characterized by 

gentleness, kindness and passivity. The male-centered fairytales featuring these protagonists infused 

the young girls‘ minds with stereotypical images of women that have gender-based lifestyles, 

subjecting the value of woman to man‘s power.  

Then, Disney slowly switched to more empowered female protagonists, such as Belle and 

Ariel, constructs of the female self in much more independent ways. For instance, fairy tales such as 

Beauty and the Beast (1991), Mulan (1998), The Princess and the Frog (2009), Shrek (2001), Brave 

(2012) and Frozen (2013) are characterized by unique perspectives, overcoming patriarchal 

prejudgments and reflecting modern female role-models. Moreover, since its previous fairytales 

were grounded on ancient and outdated social mentalities and traditions, different from those 

promoted nowadays, Disney attempted to update them in remakes (for instance, the movies 

Maleficent (2014), Cinderella (2015) and Beauty and the Beast, 2017). Disney‘s latest 
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reinterpretations of these stories reinforce even more the idea of female empowerment, courage and 

independence, suggesting even the idea that true love comes in different shapes and that, 

sometimes, there is no need for a man to save the situation. 
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Abstract: Since the early times of human history, the medical act developed in paralel with magic and other 

unscientific practices. The healling methods and the pain therapy would have two distinct features: the 

preservation of the Greek and Latin medical terminology in the learned medical circles, and the modest 

medical knowledge for the majority of the ŗdoctorsŗ. Medicine has done a long way through the dark ages 

of ignorance. In Romania, the popular medical language has been used until the Phanariot times, when the 

Greeks occupying high positions started to bring western teachers for their progeny and, in the 19th century, 

a number of youth from Romania went to French, German, Austrian and Italian universities. These 

ŗexchangesŗ caused the beneficial opening to French, German and Italian, which, after Greek and Latin, 

became the main academic languages in Europe. The translations from these languages, as well as the 

presence on Romanian teritory of different representatives of these nations on one hand, and the emerging 

Romanian schools and universities on the other hand, have endowed  Romanian language with a rich and 

ever updated medical terminology. During the last decades, however, English has become the Lingua 

Franca in Medicine. Romanian is one of the languages that have adopted a large number of English medical 

terms, as a result of the countless exchanges and contacts of our specialists in different medical fields and of 

our medical students with the English speaking medical community and media.  

 

Key words: terminology, anglicism, Lingua Franca, medicine, specialised language. 

 

Motto: „...unui anumit univers al experienței îi corespunde un anumit univers lingvistic.‖
1
 

(Eugen Coșeriu) 

 

În istoria timpurie a omenirii, pentru o lungă perioadă de timp, medicina s-a dezvoltat în paralel 

cu magia și vrăjitoria, uneori strâns împletită, contopită chiar, cu aceste practici străvechi (Rusu 

2010: 25). Conform cercetătorului, cel mai vechi text medical cunoscut, descoperit în Mesopotamia 

antică, a fost scris cu aproape cinci mii de ani în urmă și aparține unui medic sumerian anonim din 

Nipur. Inscripția cu litere cuneiforme conținea o serie de rețete, fără a menționa însă bolile care 

puteau fi tratate cu ajutorul medicamentelor respective. Printre sursele timpurii ale științei medicale 

se numără și Corpus hippocraticum. Medicului Hipocrat din Kos îi datorăm această contribuție 

hotărâtoare, care inaugura o nouă epocă, medicina fiind de acum văzută ca o ramură a științei. 

Terminologia medicală fundamentală elaborată în epoca hipocratică a fost transmisă de-a lungul 

istoriei, din generație în generație (Rusu 2010: 25). Cum se explică acest lucru? Din DM aflăm că 

termenii medicali fundamentali au fost elaborați în epoca lui Hipocrat, că el a sistematizat 

                                                             
1
 Coșeriu 1994: 39 
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cunoștințe preluate de la arabi, egipteni, evrei, greci și sumerieni și că Aforismele sale au rămas 

actuale până în ziua de azi.
2
 

După apogeul cunoscut în epoca hipocratică, în Grecia a urmat o perioadă obscură pentru științe 

(Rusu 2010: 26). Grecul Galenus a apărut în Asia Mică în anul 131 după Hristos. „Precursor al 

medicinei experimentale moderne‖, el a preluat de la Hipocrat sistemul medical, iar Aristotel i-a 

inspirat forma, susține cercetătorul. Influența exercitată de Galenus urma să fie resimțită timp de 

1400 de ani.
3
 În epocile care au urmat, oamenii de știință au continuat să împrumute cuvinte 

grecești, formarea unor noi termeni fiind mult mai ușoară pe teren grecesc, în timp ce în limbile 

romanice, creația lexicală se bazează mai ales pe folosirea sufixelor și a prefixelor. 

Latinii ,,au preluat de la greci cunoștințele, metodele de învățământ și terminologia‖ (Rusu 

2010: 26). Unele terminații grecești au fost înlocuite cu terminații latine, acest fenomen marcând un 

grad de adaptare a terminologiei grecești la specificul limbii latine. Astfel, arată cercetătorul, 

terminația grecească Ŕos a fost înlocuită cu Ŕus, ca în bronchos > bronchus; terminația -e de la  

substantivele feminine, a devenit Ŕa: theke (teche) > theka (teca). Romanii, conform autorului, au 

ținut să-și impună influența prin „latinizarea unor termeni de origine greacă‖. Mai mult, romanii au 

adăugat termenilor deja existenți în terminologia de origine greacă sinonime latine. În DM găsim 

exemple în acest sens: termenul glandă, în greacă, aden, are sinonimul latin glans. În limba română 

s-au păstrat ambele forme, observă autorul, cu tratament diferit: termenul latin a devenit termenul 

românesc glandă, în timp ce termenul grecesc se pretează mult mai bine la compunerea unor 

cuvinte noi, folosind rădăcina aden. După cum explică și Mariana Flaișer (2011), atunci când se 

compune un termen din două rădăcini , unde prima se termină cu consoană, iar a doua începe cu 

consoană, un „o‖ este adăugat între cele două consoane, ca în aden-o-patie. 

În ghidul etimologic de la începutul dicționarului său, Valeriu Rusu precizează faptul că limbile 

greacă și latină constituie bazele terminologiei medicale (2010: 39). Domnia sa dă câteva exemple 

de termeni medicali care provin din cuvinte folosite în viața cotidiană, în greacă sau latină, în 

antichitate și care au servit ca material de bază pentru crearea de termeni medicali. De exemplu, 

cuvântul grec agora (piață publică) se regăsește în termenul agorafobie (teama de spații mari). De 

la romanul claustrum (spațiu închis, împrejmuit) avem claustrofobie (teama de spații închise). În 

latina clasică, areolă însemna o curte mică. În medicină, cuvântul respectiv a rămas cu sensul de 

„mic spațiu sau interstițiu într-un țesut,sau zonă inelară în jurul unei leziuni inflamatorii a 

pielii‖(Rusu 2010: 28). Vestibulum și atrium denumeau componente ale unei locuințe romane. În 

terminologia medicală românească, o mulțime de termeni anatomici au preluat aceste cuvinte: 

vestibul bucal, vestibul al cavității nazale, vestibul al laringelui. Atrium se regăsește în atriile 

inimii. Auricula, ureche, se găsește în anatomie și cu sensul „în formă de ureche‖. Diafragmă, 

termen prezent și în vocabularul medical, provine din numele grec al peretelui dintre camere, 

phragma. Același perete era numit septum de către romani. În anatomie, sept, septum este folosit în 

termeni precum sept cardiac, sept lingual, sept nazal etc. Acestea sunt doar câteva dintre 

numeroasele exemple de cuvinte latine care au rămas în terminologia medicală actuală. Se observă 

                                                             
2
 Pentru citate atribuite lui Hipocrate se poate consulta şi http://classics.mit.edu/Hippocrates/aphorisms.1.i.html 

3 Științele folosesc din plin cuvinte de origine greacă. Mai mult, în limba română, majoritatea numelor de științe sunt 

preluate din limba greacă. De exemplu, filosofie (gr), geografie (gr.), biologie (gr.), stomatologie (gr.), dar algebră 

(arabă), medicină (lat.), informatică (lat). 
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că „ambianța domestică romană este […] mai intens evocată în terminologia medicală, în raport cu 

cea greacă‖ (Rusu 2010: 29). Este normal, susține același autor, ca anatomia să fie domeniul în care 

abundă cuvinte care își au originea în viața cotidiană greacă și romană, întrucât anatomia este o 

realitate neschimbată de la punerea bazelor sale și până în ziua de azi. Terminologia anatomiei 

macroscopice se bucură astfel de o remarcabilă coerență, bazele acesteia fiind puse într-o epocă în 

care greaca și latina erau materialul de construcție unic. Terminologia  referitoare la numele 

anatomice a fost general acceptată și adoptată de către generațiile succesive de medici. 

Limba latină cultă, limba scrierilor literare și științifice, și latina populară s-au suprapus în 

perioada de glorie a Imperiului Roman. Unitatea și coerența latinei clasice, precum și aura sa nobilă, 

cultă, au contribuit la adoptarea acesteia ca limbă de bază a medicinei. O calitate esențială a 

vocabularului latin, dar și a celui grec, este capacitatea de a forma noi cuvinte pe baza celor 

existente. Astfel, noile idei și concepte au fost introduse în limbajele de specialitate păstrând, în 

același timp, unitatea și coerența prin folosirea aceluiași material lingvistic modular.
4
 O serie de 

rădăcini, sufixe și prefixe au servit la construirea progresivă a vocabularului specializat al multor 

științe, printre care și medicina, rezultând termeni foarte concentrați, care condensau într-o formă 

concisă foarte multă informație (Rusu 2010: 30). 

După destrămarea Imperiului Roman și formarea limbilor romanice, latina clasică a continuat să 

fie  folosită în școli, în administrație și de către clerul catolic. Medici aparținând diferitelor școli 

europene foloseau o limbă comună, latina, pentru deprinderea învățăturilor medicale și apoi pentru 

diseminarea experienței acumulate. În Evul Mediu terminologia medicală rămâne sub semnul lui 

Galenus, scrierile sale fiind considerate de căpătâi. Totuși, pentru o lungă perioadă de timp, 

diagnosticul și terapia au fost foarte limitate, biserica opunându-se traducerii textelor medicale 

grecești și latine. Traducătorii arabi au făcut, însă, acest lucru, înfluența limbii arabe asupra 

terminologiei medicale rămânând, totuși, foarte limitată. Dintre cuvintele de origine arabă care au 

rămas în limbajul medical până astăzi Rusu reține: sirop, alcool, alcalin, elixir, natrium, kalium 

(2010:  31). 

Limba latină a dominat medicina europeană până în secolul al XVI-lea. Conform Doinei 

Butiurcă, atunci când,  la inițiativa unor chirurgi din Lyon și din alte provincii franceze,  în Franța 

au apărut primimele traduceri în limba franceză ale unor texte medicale antice și medievale, 

facultățile de medicină au reacționat în mod negativ. „...ştiinţa, câtă era, trebuia să rămână criptică 

pentru neiniţiaţi‖, iar teama ,,prăbuşirii medicinei seculare fondate de Galenus, Hipocrat şi 

Aristotel‖ (Rusu 2007: 35) depăşea orice sentiment al conştiinţei lingvistice‖ (Butiurcă 2008: 43). 

Părerea conform căreia medicii, și în zilele noastre, văd omenirea împărțită în „medici și restul 

lumii‖ este împărtășită și de alți cercetători, precum Christian Baylon și  Xavier Mignot (1994: 

329), care observă barierele lingvistice şi distincţiile sociale pe care unii medici, nu puţini la număr, 

doresc să le păstreze pentru a se delimita de restul societăţii. 

                                                             
4
 În epoca modernă, conceptul de construcție având la bază elemente modulare, simple, de tip „LEGO”, a fost din plin 

valorificat în designul industrial, dar și la reprezentarea grafică a construcțiilor complexe (de exemplu, pentru 
vizualizarea unei combinații de elemente chimice). 
 În studiul limbilor, de asemenea, a fost folosită imaginea diferitelor „cărămizi” constituind elemente de vocabular, 
pentru a facilita înțelegerea structurii cuvintelor, a expresiilor, a propozițiilor etc.  
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Influența limbii franceze asupra limbajului medical a cunoscut o creștere considerabilă în 

secolul al XVI-lea, ajungând la apogeu în secolul al XVIII-lea prin contribuția lui Louis Pasteur și 

Claude Bernard (Butiurcă 2008: 43), când, conform aceleiași autoare, franceza medicală a ajuns 

până în America Centrală, America de Nord și de Sud, în Africa, Extremul Orient și tot bazinul 

mediteraneean. Așadar, înaintea ,,dominației anglo-saxone, vocabularul medical s-a format timp de 

mai multe secole pe baza tezaurului de afixe grecești și latine‖ (Rusu 2010: 20), acest proces 

continuând cu înnoirea și îmbogățirea limbajului medical prin aportul limbii franceze în secolele 

XVI-XVIII. 

La începuturile ei, fiecare terminologie apare embrionic, sub forma unui grupaj, a unui 

nucleu de termeni. Flaișer arată că printre primele terminologii atestate în spațiul românesc s-au 

numărat terminologia religioasă, terminologia judiciară, terminologia muzicală și cea medicală. 

Lingvista arată că nucleele care constituiau forme timpurii, incipiente, ale terminologiilor conțineau 

termeni populari și regionalisme. „Referitor la domeniul medicinei, aceste cuvinte numesc bolile 

epocii (ciuma, lepra etc), lăcașurile (bolnițe, spitale) unde erau adăpostiți și tratați bolnavii (oamenii 

betegi și pătimași) de către puținii specialiști ai vremii (vraci, bărbieri, descântători, moașe, 

gherani etc.) (Flaișer 2011: 13).  

S-a scris că „toate schimbările de profunzime dintr-un domeniu științific se reflectă, în primul 

rând, în inovațiile terminologice.‖(Flaișer 2011: 13) Cercetătoarea menționează faptul că în 

documentele vechi din secolele XVII-XVIII se puteau găsi termeni care se refereau la anatomia 

umană (crierii capului), stări patologice (beteag, lângoare, a dzăcea, bubușlii, rosătură în pântec), 

leziuni (rană), leacuri populare, prescripții și produse farmaceutice (doftorie de albeață, recetă 

pentru friguri, alefie).  

În secolele al VIII –lea și al IX-lea, în lumea arabă, în cetăți ca Bagdadul și Damascul, existau 

vânzători de medicamente și condimente, precursorii farmaciștilor de astăzi. În secolul al XI-lea, 

Frederich al II-lea decreta diferențierea dintre medici și farmaciști, prin „Decretul din Salerno‖ 

(numit și "Constitutiones" sau Medizinalordnung), conform căruia medicii nu aveau voie să dețină 

farmacii, iar prețurile medicamentelor erau fixate prin lege.  

Primul spital din România a fost construit la Sibiu, în 1292
5
. În Transilvania medievală, apar 

primele apoteci (apotiki, termen preluat din limba greacă veche , prin latină, apotheca, prezent și în 

limbile germană, maghiară, spaniolă etc.) la Sibiu, Cluj și Brașov.(Cantemir 78: 204, 216). În 

secolul al XVII-lea se construiesc spitale: în București, Spitalul Colțea, 1704; Spitalul Pantelimon, 

1735; Institutul medico-chirurgical din Cluj, 1773; în 1818 este construit Spitalul Carolina din Cluj; 

în Sfântu Gheorghe primul spital a fost inaugurat în 1853
6
; în Iași, Spitalul  Sf. Spiridon, 1757;  abia 

în 1892 „Spitalul de Holeră‖, actuala Clinică de Boli Infecțioase din Cluj. „Practica spitalicească și 

înființarea de școli medicale sunt elemente care au contribuit substanțial la formarea terminologiei 

medicale românești, la răspândirea și fixarea termenilor medicali‖ (Flaișer 2011: 14). Pe tărâmul 

limbii române, primul text medical mai important datează, conform majorității surselor, din secolul 

al XVIII-lea.
7
 Acesta este o traducere din limba greacă a aforismelor lui Hipocrat, apărută sub titlul 

                                                             
5 Tribuna, Sibiu. Articol disponibil la adresa:http://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/primul-spital-romanesc-s-a-
deschis-acum-721-de-ani-la-sibiu-86271.html, consultat în 16 august 2018. 
6
 http://spitfog.ro/istoric, consultat 16 august 2018. 

7
 Totuși, Mariana Flaișer susține că acest document datează din secolul al XVII-lea.(Flaișer 2011: 14) 

http://spitfog.ro/istoric
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Alegerile lui Ippocrat. Manuscrisul numărând 24 de pagini se găsește la Biblioteca centrală 

universitară ,,Mihai Eminescu‖ din Iași. (Rusu 2010: 25) De asemenea, fapt semnificativ pentru 

influența altor limbi asupra terminologiei medicale românești, traducerea mai sus amintită conține, 

conform Marianei Flaișer, „multe grecisme și calcuri după model grecesc‖ (2011: 14).  

În secolele al XVIII-lea și al XIX–lea,  popularizarea științelor se făcea în primul rând prin 

intermediul traducerilor, așa cum este și cazul Alegerilor lui Ippocrat. Traducerile textelor medicale 

au condus la dezvoltarea terminologiei medicale prin importarea neologismelor pe de-o parte și, pe 

de altă parte, crearea termenilor medicali românești. „Termenii populari, extrem de numeroși în 

primele scrieri medicale, încep să fie dublați de neologisme din latină, greacă, germană, franceză: 

începenii (elementuri), ologirea (paralizia), […] gălbinare (icterus)‖ (Flaișer 2011: 14). Fondarea 

facultăților de medicină și dezvoltarea presei medicale, arată autoarea, au contribuit în mod 

hotărâtor la progresul științei medicale românești. Astfel, în 1869 este înființată Facultatea de 

Medicină din București, urmată după zece ani, în 1979, de Facutatea de Medicină din Iași. Lingvista 

enumeră numele unor medici români care au contribuit la „structurarea terminologiei medicale și a 

limbajului medical românesc‖: Ioan Molnar Piuariu, Petru Maior, Iosif Pașca, Samuil Vulcan, 

Vasile Popp, P.V. Ungureanu, Șt.U Episcopescu, N. Crețulescu, C. Vârnav, N. Chiricopul, Al. Fătu 

etc.. Flaișer menționează  publicațiile de specialitate apărute în acea perioadă: Povățuitorul Sănătății 

și a economiei, Iași 1845-1848; Foaia Societății de medici și naturaliști din Iași, 1851-1853, etc.  

În anii 1646, 1652, conform Marianei Flaișer (2011: 39-40), în „pravilele împărătești‖ apăreau 

elemente de medicină legală referitoare la pedepsele pentru omoruri, pruncucideri, violuri, etc.. 

„Rolul vraciului, al doftorului , al bărbierului sau al moașei era extrem de important în societatea 

vremii‖. În aceste pravile se întâlnesc „în mod accidental‖ informații despre medicină. Se întâlnesc 

puțini termeni,  ca de exemplu: vraci, rană, rănit, a tămădui, descântătoare, etc.. La Dimitrie 

Cantemir, care învățase latina și greaca încă din copilărie, se găsesc mai mulți termeni medicali. 

Nutrind un interes deosebit pentru multe domenii ale științelor, om de cultură complet, savantul 

scrie în anul 1705, Istoria ieroglifică, a doua scriere a sa în limba română. În aceasta sunt cuprinse 

și maxime legate de suferințele omenești.   

Observațiile legate de influența limbii latine asupra românei încep cu faptul că limba română are 

la bază limba latină. La fel ca limba greacă, latina și-a exercitat influența asupra limbii române în 

etape. Româna datorează latinei cuvinte care denumesc viscerele, oasele, mușchii, nervii (Flaișer 

2011: 33). În continuare, lingvista arată că în farmacie „latinismele și termenii latinești adaptați la 

sistemul morfologic al limbii române denumesc substanțe chimice (carbo medicinalis, acidum 

lacticum, nitricum concentratum), plante medicinale (mentha piperita, lavandula spica), părți ale 

plantelor (radix, cortex)
8
‖ etc. Chiar și în terminologia populară și în româna de bază putem observa 

asemănarea uimitoare cu limba latină la nume de părți ale corpului omenesc: „corp (lat. corpus), cap 

(lat. caput), dinte (lat. dentem), față (lat. facies), frunte (lat. frontem), gingie (lat. gingiva), limbă (lat. 

lingua), nară (lat. nares), nas (lat. nasus), ochi (lat. oculus), păr (lat. pilus), țeastă (lat. testa), ureche (lat. 

auricula), trunchi (lat. trunculus), mădular (lat. medullarium, sau medullaris), barbă (lat. barba), bucă (lat. 

bucca), gură (lat. gula), buric (lat. umbilicus), pântece ( lat. pantex, panticem), vână (lat. vena), mușchi (lat. 

musculus)‖, termeni pentru funcții ale organelor corpului omenesc: „a bea  (lat. bibere), […] a înghiți (lat.  

ingluttire), lacrima (lat.  lacrima), a mesteca (lat.  masticare), muc (lat.  muccus), sete (lat. sitis), a linge (lat.  

                                                             
8
 Termeni precum radix, cortex aparțin atât botanicii, cât și medicinei. 
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lingere), a mânca (lat.  manducare) […] termeni de rudenie, termeni religioși, termeni referitori la floră, 

faună, agricultură, etc.‖( Flaișer 2011: 25). 

Există documente care atestă faptul că în Evul Mediu latina era folosită pe teritoriul țării 

noastre nu numai în corespondența diplomatică purtată cu Polonia, Ungaria și Vaticanul, ci și în 

„acte vamale, rețete medicale, o bogată corespondență) care au circulat în principate înaintea 

primelor scrieri în limba română, în paralel cu documentele scrise în  limba slavonă.‖(Flaișer 2011: 

26). Pentru perioada cuprinsă între secolele XVI-XVIII, lingvista atestă activitatea medicală și 

farmaceutică în apoteci (farmacii) și bolnițe românești (termen de origine slavă, care a fost ulterior 

înlocuit cu termenul internațional „spital‖). În acea perioadă, arată cercetătoarea, avea loc un 

„înfloritor comerț cu mirodenii sau subtanțe folosite drept leacuri.‖ În secolul al XVIII-lea circulă 

lexicoane și prescripții medicale scrise în limba latină, ca de exemplu Dictionarium Valachico-

Latinum (1700) (Flaișer 2011: 27). Cercetătoarea susține că mai ales în Transilvania se făceau 

eforturi pentru a traduce lucrări medicale și pentru a structura terminologia medicală românească 

„prin adaptarea unor termeni arhaici‖. Astfel, bazele terminologiei medicale românești s-au pus 

înainte de secolul al XVIII-lea, latina savantă având un rol fundamental în structura limbajului 

medical și farmaceutic. Iată câteva exemple de termeni de origine latină care circulau în scrierile 

medicale vechi românești din secolele XVII-XVIII: „arterie, cură, dietetică, execuție, mixtură, 

polluție, pulmâni, puls, reproducție, dilatație, glandă, subștanție‖(Flaișer 2011. 28). Lingvista 

menționează faptul că în secolele XVIII-XIX, mulți termeni latinești apar calchiați în textele 

românești și dă următoarele exemple: „brânca de nainte (antebrachium), cheiuța (clavicula), 

folcuțele inimii (ventriculi), mațul de doisprezece degete (intestinum duodenum), mațul orb 

(intestinum coecum), muma smerită (pia mater), muma tare (dura mater), panușă (peritoneu), 

păretele sau gardul inimii (septum cordis), etc.‖. Observăm că ulterior s-a renunțat la utilizarea 

acestor calcuri, apelând direct la termenii latini (claviculă, sept, cec, peritoneu, ser, etc.). 

Deosebit de important este faptul că latinismele erau folosite nu numai în textele traduse, ci 

și în studiile originale ale medicilor români. Aceștia au scris tratate și manuale de medicină la 

sfârșitul secolului al XIX-lea, dar s-au ocupat și de munca de popularizare a științei medicale. 

Lingvista Mariana Flaișer susține că la începuturile terminologiei medicale românști , termenii 

latinești erau adunați și sistematizați în glose, „din dorința medicilor de a impune neologismul 

savant în locul termenilor populari‖: „ologie de un deosebit mădular (paralysis localis) […] limbrici 

(helmithiasis), stârpiciune (sterilitas), amețeala (vertigo), pecinginea roșie (gutta rosacea)‖. Domnia 

sa consideră că motivul preferinței pentru termenii latini este mândria de a fi descendenți ai 

romanilor, prestigiul deosebit al limbii latine în cadrul culturii europene. Credem că cel puțin la fel 

de important a fost al doile motiv invocat de către lingvistă, și anume  traducerea din limba franceză 

a numeroase tratate și manuale, care a dus la romanizarea vocabularului medical. Trebuie să reținem 

faptul că și în secolul al XIX-lea, limba latină a rămas cu predilecție ‖Sursa externă a îmbogățirii 

terminologiei medicale românești‖(Flaișer 2011: 29). Asemenea tuturor celorlalți lingviști ale căror 

lucrări au fost consultate în decursul cercetării noastre, Doicescu (2014: 43) afirmă că majoritatea 

termenilor medico-farmaceutici provin din greacă și latină și că în Evul Mediu s-a adăugat (încă 
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n.n.) un strat de termeni provenind din limba arabă.
9
 Următoarele valuri de influențe terminologice 

au fost din germană, franceză, slava veche și engleză. 

Dintre limbile neolatine, franceza este cea care a exercitat cea mai importantă influență asupra 

terminologiei medicale românești. Acest fapt se datorează preocupării constante pentru 

modernizarea acesteia, numeroaselor traduceri de tratate medicale și manuale de anatomie, chimie, 

fiziologie, etc. pe care medicii români le-au făcut răspunzând nevoii de modernizare a medicinei 

românești. Aceste progrese au contribuit la înființarea  școlilor medicale și a facultăților de 

medicină în secolul al XIX-lea. Printre neologismele medicale provenite din latină prin filiera 

franceză, Flaișer menționează următorii termeni: inflamație (< fr.< lat.), salivație (< fr.< lat.), 

iritație (< fr.< lat.), decoct (< fr.< lat.), scorbut (< fr.< lat.). Din limba franceză provin substantivele 

maladul și malada. Substantivul maladie a rezistat în terminologia românească până în prezent, în 

timp ce maladul și malada au dispărut sub presiunea slavului bolnav, bolnavă (2011: 15). Tot din 

franceză, arată lingvista, provin și termenii: „corolă (fr.), inodor (fr. lat.), striat, narcotic (fr. lat), 

ductil (fr.), frunze lanceolate (fr.)‖ etc. (2011: 32).  

În secolul al XIX-lea, neologismele franceze au înnoit într-o oarecare măsură limbajul vechi, 

dominat totuși de termenii medicali populari și de cei proveniți din limba greacă. Aceasta este epoca 

„în care procesul de selecție, de adaptare a termenilor neologici era extrem de intens.‖(Flaișer 2011: 

16). Observăm că intensitatea cu care se redefinesc granițele terminologiei medicale a continuat să 

crească de-a lungul anilor, această caracteristică fiind valabilă până în prezent.  

La jumătatea secolului al XX-lea, limba engleză a trecut cu repeziciune pe primul loc în ierarhia 

limbilor de circulație internațională. În această perioadă marcată de cele două Războaie Mondiale, 

dar și de valurile de descoperiri științifice de o intensitate și amploare fără precedent în istoria 

omenirii, utilizarea limbii engleze pe o scară tot mai largă a dus la îmbogățirea multor limbaje de 

specialitate cu numeroase americanisme și anglicisme. Această „supremație‖ a limbii engleze s-a 

manifestat destul de devreme și în domeniul medical, după ce limba greacă, limba latină și, mult 

mai târziu, limba franceză ocupaseră acest loc timp de două milenii ( Butiurcă 2008: 43). Începând 

cu anii ‗40 și continuând până în prezent, biologia moleculară a fost și continuă să fie una dintre 

sursele majore de neologisme medicale. În dicționarul său medical, Valeriu Rusu susținea această 

observație, confirmată ulterior și de Doina Butiurcă în articolul său, „Limbajul medical. Influența 

engleză‖ (Butiurcă 2008: 43-51). Autoarea subliniază caracterul prolix
10

 al terminologiei medicale 

românești din secolul al XX-lea și descrie structura stratificată a vocabularului medical ce cuprinde: 

termeni medicali de origine francofonă; termeni interdisciplinari, preluaţi din alte limbaje; termeni 

neadaptaţi la sistemul fonetic al limbii române (xenisme); concepte medicale actualizate (Butiurcă 

2008: 43-44). Constituirea unei terminologii medicale prin sedimentarea straturilor succesive, de 

diverse proveniențe, prezintă un interes deosebit, întrucât tocmai acest proces lingvistic a dus la 

realitatea cu care ne confruntăm în prezent, și anume întrepătrunderea unor falii lexicale de origini 

                                                             
9
 După cum se poate vedea mai sus, Hipocrate a preluat și elemente din medicina arabă, deci stratul lexical arab 

adăugat în Evul Mediu este al doilea strat de această origine. La fel s-a întâmplat și cu limbile greacă și latină: de-a 
lungul timpului asistăm la reînnoiri ale influenței acestor limbi, prin aportul repetat de termeni care aparțin acestor 
limbi. 
10 PROLÍX, -Ă, prolicși, -xe, adj. (Despre vorbire, stil) Lipsit de concizie, prea încărcat; (despre oameni) care se 

exprimă cu prea multe cuvinte (adesea inutile), confuz sau complicat. – Din fr. prolixe, lat. prolixus. disponibil la adresa 

URL https://dexonline.ro/definitie/prolix, consultat în 23 iulie 2018. 

https://dexonline.ro/definitie/prolix
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diferite. Observăm faptul că, atâta timp cât latina a fost limba comună și unică a comunității 

medicale europene
11

, medicina a beneficiat de un vocabular care se distingea prin claritate, fiind 

astfel mai ușor de predat și de învățat. 

După cum s-a dovedit în această lucrare, impunerea unei limbi, atât prin larga sa răspândire 

geografică, cât și prin utilizarea sa de către un număr impresionant de persoane, prin dezvoltarea 

științelor, dar mai ales în funcție de puterea politică și economică, este un fenomen normal, care s-a 

repetat în istoria omenirii.  

În secolul al XX-lea, limbajul medical a ajuns într-un impas. Trecerea de-a lungul istoriei de la 

o limbă dominantă la alta, precum și dezvoltarea treptată a științelor medicale a dus, printre altele, 

la caracterul încărcat și lipsit de concizie și claritate al terminologiei medicale actuale, calificată ca 

―prolixă‖ și de către Valeriu Rusu (2010: 39). Baylon și Mignot au o poziție și mai dură, 

considerînd că limbajul medical era, la sfârșitul secolului trecut, „peu scientifique‖, din cauza lipsei 

de precizie prin adăugarea de sensuri noi unor termeni mai vechi sau schimbarea totală a sensului, 

prin folosirea eponimelor și prin „absența standardizării‖ (Baylon &Mignot 1994: 327-328).  

În prezent, principala sursă de neologisme medicale este engleza (americană), după părerea 

avizată a lui Valeriu Rusu. Acesta observa că după 1950, au fost create o mulțime de neologisme 

având ca origine limba engleză. Dezvoltarea economică a Statelor Unite după cel de-al doilea 

Război Mondial are implicații diverse și foarte profunde atât în avansarea cunoștințelor medicale, 

cât  și în mișcarea forței de muncă. Activitatea de cercetare, resursele umane supercalificate, 

tehnologia de ultimă oră, materialele și substanțele folosite în laboratoare, spațiile dotate 

corespunzător în vederea desfășurării activității de cercetare, toate depind de mijloace materiale. 

Sursa fondurilor contează mult mai mult decât în trecut, întrucât anumite domenii de cercetare sunt 

condiționate de tehnologia folosită, iar investigațiile de laborator devin din ce în ce mai sofisticate și 

mai complexe. 

Făcând referiri  la caracterul terminologiei medicale românești în secolul al XX-lea, Doina 

Butiurcă susține ideea că bazele francofone ale acesteia au rămas neschimbate.  Autoarea pune 

integrarea perfectă a termenilor francezi în vocabularul limbii române pe seama rădăcinilor de 

origine greco-latină (Butiurcă 2008: 45).  

Rusu (2010: 11) afirmă că bazele terminologiei medicale româneşti s-au construit  în secolul al 

XIX-lea, în cea mai mare parte, din cea franceză, care se adaptează uşor la limba română, spre 

deosebire de neologismele provenite din limba engleză, care pun multe probleme de adaptare. 

Pentru limba română, franceza continuă să fie și astăzi „...o sursă sigură de neologisme, deoarece 

acestea se adaptează cu ușurință la mediul lingvistic românesc‖ (Rusu 2010: 13). Din acest motiv, 

bazele greco-latine împreună cu stratul mai nou, de proveniențî franceză, constituie în continuare 

fundamentele terminologiei medicale românești. În ultimele decenii, însă, a crescut considerabil 

numărul termenilor anglo-americani.   

Referindu-se la sursa internă a terminologiei, Mariana Flaișer scrie că în secolele al XVIII-lea și 

al XIX-lea era însemnat numărul de elemente populare, creații lexicale derivative și calcuri (2011: 

21). În secolul al XIX-lea terminologia medicală românească a dobândit, în tot mai mare măsură, 

                                                             
11

 Însuși faptul de a folosi o limbă comună este dovada existenței acestei comunități.  
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caracterul de terminologie științifică, numărul de neologisme transformând-o într-un „neolimbaj‖, 

tot mai inaccesibil publicului neavizat. Spre deosebire de secolul al XIX-lea, când se încerca 

traducerea termenilor străini, înlocuirea lor cu calcuri, termeni derivați sau perifraze, în secolul al 

XX-lea și la începutul secolului al XXI-lea rezistența împotriva termenilor străini a scăzut 

considerabil atât în țara noastră, cât și în alte spații lingvistice (Flaișer 2011:23). Făcând parte din 

categoria terminologiilor științifice, susține lingvista, terminologia medicală se supune criteriului 

formării din surse externe, adică din termeni neologici. Astfel, „Consecința firească a acumulării de 

neologisme de proveniențe diferite este accentuarea imaginii de neolimbaj, imagine prefigurată încă 

din secolul al XIX-lea‖ (2011: 22). În 2010, autorul DM identifica serii de cuvinte noi pe care le-a 

inclus în lucrarea sa: termeni care aparțin imagisticii medicale, cu un vocabular în plină expansiune 

(Rusu 2010: 19) și termeni noi care se datorează evoluției tehnicilor din domeniul biologiei 

moleculare. Urmează psihologia,  psihiatria și medicinile alternative și complementare.  

În prezent, afixele și afixoidele (sufixele, prefixele, sufixoidele și prefixoidele) de origine latină 

continuă să joace un rol important în formarea unor noi termeni medicali. Dintre afixele latinești 

care se regăsesc și în limba română, Mariana Flaișer (2011:33) menționează sufixe latinești: „-tor, -

toare (lat. –torius), -ătare, -itare (lat. –itas, -itatis), etc.‖; prefixe latinești: „a- an-, ab-, com-, ex-, in-, 

etc.‖; (exemple: abiotic, incizie, expectorație) și prefixoide latinești: „multi-, non-, pluri-, fero-, 

supra-, infra-, extra-, intra-, etc.‖;(exemple: intraperitoneal, transtoracic). În capitolul „Călătorie în 

lumea cuvintelor‖, cercetătoarea dă câteva exemple interesante de termeni românești de origine 

latină, sau cu dublă etimologie ( 2011: 35): lat. barba- barbilia- barbă, bărbie; lat. bucca „gură‖- 

bucă (obraz), bucălat; bucată, îmbuca; lat. gula- gura; lat. rostrum (cioc)- rost (gură), păstrat în 

expresia „pe de rost‖; lat. maxilla (maxilar)- măsea. O serie de expresii latinești s-au impus în 

limbajul medical datorită intensei lor circulații. De exemplu, „în extremis, mater certa, pater semper 

incertus, facies hippocratica, partus praematurus [...], ante partum, post partum, in vitro, in vivo, per 

os, obortus iminente, status febrilis, extra periculum, casus incurabilis, ante mortem, post mortem, 

in utero‖, etc. (Flaișer 2011: 34). 

Utilizată de către o comunitate medicală în continuă creștere, engleza devine lingua franca și în 

câmpul medical, ajungând adesea să pătrundă în straturile specializate ale multor limbi de pe glob. 

Unele dintre aceste limbi sunt foarte ospitaliere, atât din punctul de vedere al permeabilității 

terenului lingvistic, cât și din punctul de vedere al atitudinii utilizatorilor față de acest fenomen 

natural de contaminare lingvistică. Limba română este una dintre acele limbi care s-a dovedit a fi 

foarte ospitalieră, permițând absorbția rapidă a cuvintelor și a structurilor noi. Terminologia 

medicală s-a îmbogăţit considerabil în ultimul secol, dar şi de la o decadă la alta, datorită dezvoltării 

şi utilizării pe scară largă a noilor mijloace tehnice de cercetare şi investigaţie clinică şi paraclinică. 

La 30 de ani  de la apariţia primului dicţionar medical în limba română la Editura Medicală din 

Bucureşti, în 1969, Valeriu Rusu număra peste 200 000 de termeni medicali, menţionând faptul că 

apar neîncetat neologisme, mai ales în domeniul biologiei moleculare. Anglicismele pe care le-a 

adoptat ca atare se impuseseră, după cum mărturisește autorul, prin utilizarea frecventă, engleza 

americană reprezentând cea mai importantă sursă de termeni medicali noi. Domnia sa considera că 

vocabularul medical se complică, uneori în mod inutil (Rusu 2010: 20). 

Alături de Mariana Flaișer și Mioara Avram, Valeriu Rusu susține faptul că limba engleză are 

darul de a contribui la romanizarea sau „relatinizarea‖ limbii române. Doina Butiurcă dă câteva 
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exemple prin care poate fi ilustrată asemănarea dintre cuvinte românești care se regăsesc în limbile 

franceză și engleză sub forme foarte apropiate: fr. annelage, rom. anelaj, engl. annealing; fr. bloc, 

rom. bloc, engl. block; fr. veche boton, rom. buton, engl. button; fr. cachet, rom. cașete, engl. cachet 

(Butiurcă 2008: 45). Cercetătoarea ilustrează faptul că asimilarea termenilor proveniți din limba 

franceză s-a făcut păstrând forma originală sau prin transcriere în limba română.  Întrucât limba 

engleză are origine saxonă, dar și romanică (de sursă franceză), „anglicizarea nu este periculoasă 

prin ea însăși pentru armonia terminologiei medicale‖. Rusu observă capacitatea limbii engleze de a 

adapta vocabularul medical de origine greacă și latină. Autorul dă următoarele exemple: lat. arteria 

> engl. artery; lat. vena > engl. vein (2010: 37).  

Valeriu Rusu atrăgea atenţia asupra crizei limbajului medical, resimţită deja la începutul 

secolului al XX-lea. Printre cauzele acelei crize erau enumerate imprecizia unor termeni, numărul 

ridicat de sinonime  şi excesul de eponime. „După cum se ştie, eponimele încarcă excesiv 

terminologia medicală, îndeosebi în cazul denumirii bolilor, sindroamelor, semnelor şi al probelor 

(testelor)‖ (Rusu 2010: 12). Eponimele, de altfel, sunt doar unul dintre aspectele care aduc 

denumirile bolilor în prim plan, ca una dintre problemele cele mai controversate ale terminologiei 

medicale în general. Preocupările lingviștilor și ale medicilor de a standardiza terminologia 

medicală contribuie la procesul de dezambiguizare a acestuia și la adoptarea unui limbaj medical 

internațional, contribuind astfel la facilitarea schimburilor academice și la accesarea cu mai mare 

ușurință a fondului de literatură de specialitate. 
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MEDICAL CONDITIONS IN THE PRISONER-DOCTOR’S CAMP  
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Abstract. This article aims to illustrate the way in which a physician describes his experiences as a prisoner 

in the Auschwitz and Dachau camps. It is about the psychiatrist Viktor Frankl, who in his book "Manřs 

Search for Meaning" presents the events from two perspectives: a scientific and a humanistic one. It is 
remarkable to notice the way in which the physician and at the same time the writer, by using simple medical 

terminology, succeeds in sensitizing so much the reader without abusing his empathy, but succeeding in 

imparting an optimistic note to his experiences in the camp. Therefore, this paper seeks to highlight the 
medical terminology used in describing the main conditions that prisoners had to endure from the physical 

point of view. 

 

Keywords: medical terminology, camp, illness, pain, suffering 
 

 

Lucrarea de faţă urmăreşte să sublinieze terminologia medicală folosită în descrierea 

condiţiilor fizice pe care le-au avut de îndurat prizonierii în ŖOmul în căutarea sensului vieţiiŗ, 

scrisă de Viktor Frankl. Aceasta se axează mai mult pe experienţele trăite de unul dintre 

suprevieţuitorii lagărelor de concentrare de la Auschwitz şi Dachau în timpul celui de-al Doilea 

Război Mondial. Este vorba de povestea deţinutului Viktor Frankl, care folosindu-se de cunoştinţele 

sale de medic psihiatru specialist
1
, ne ajută să înţelegem traumele fizice şi psihice prin care au trecut 

atât el cât şi alţi prizonieri. Cartea este extrem de valoroasă deoarece oferă o perspectivă asupra 

modalităţilor prin care oamenii pot supravieţui unor situaţii foarte grele, cum să-şi vindece trauma şi 

cum să îşi găsească sensul într-un final.   

ŖOmul în căutarea sensului vieţiiŗ este în acelaşi timp o carte de memorii dar şi o carte de 

psihoterapie în care sunt observate şi analizate reacţiile experimentate de prizonieri în faţa 

condiţiilor şi a tratamentului inuman. Cartea este structurată sub forma interacțiunii și a dialogului 

interior ale lui Viktor Frankl cu întâmplările din lagărele pe unde a fost plimbat și descrie cum 

acesta s-a folosit de cunoştinţele sale medicale pentru a nu-și pierde speranța. Uneori, autorul se 

detașează de propriul eu și vorbește dintr-o perspectivă colectivă, cea a marii mase de oameni care a 

îndurat alături de el abuzurile, lipsurile și umilințele. 

Mesajul pe care acesta ni-l transmite este că este important să avem un scop în viaţă şi să 

gândim pozitiv, să credem în ceea ce dorim să facem pentru o sănătate mentală bună. Frankl a 

observat că prizonierii care aveau ceva care-i motiva să trăiască un vis, un scop, un sens – fie de a-i 

ajuta pe alții (1), fie de a lăsa ceva în urma lor, fie de a supraviețui pentru a construi ceva în viața 

lor după lagăr – trăiau mai mult, aveau imunitatea mai bună în aceleași condiții insalubre. 

(1)  ―Fiecare prizonier era stăpânit de un singur gând: să rămână în viaţă de dragul familiei 

care-l aştepta acasă şi să-şi salveze prietenii.‖ (p.21) 

                                                             
1 Pe tot parcursul cărţii ŖOmul în căutarea sensului vieţiiŗ, autorul face doar trei referiri legate de pregătirea sa 

profesională: ―în lagăr nu am activat ca psihiatru, nici măcar în calitate de medic, cu excepţia ultimelor câtorva 
săptămâni‖(p.23). De asemenea menţionează faptul că l-a impresionat pe Capul grupei sale de muncă „prin diagnoza 

făcută caracterului său şi prin sfaturile mele psihoterapeutice.‖(p.41). Ultima referire este legată de invitaţia la o 

şedinţă de spiritism făcută de doctorul şef al lagărului „care ştia că sunt medic psihiatru specialist‖ (p.49) 
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Odată pierdut acest scop, acest sens al vieţii lui, această dorinţă de supravieţuire, scădea şi 

rezistenţa organismului, iar corpul cădea pradă bolii. Frankl subliniază această idee, precizându-ne 

câteva citate printre care şi pe cel al lui Nietzsche: ‖Cel care are un de ce pentru care să trăiască 

poate îndura aproape orice‖(p.89). În ceea ce-i privea pe colegii săi, Frankl încerca să le ofere 

ajutorul său psihoterapeutic pentru a preveni tentativele de suicid din lagăr. După un timp, putea 

anticipa cu precizie care dintre colegii de celulă urma să moară: primul semn era renunțarea, 

momentul acela când omul nu mai spera nimic și nu mai aștepta nimic. 

În ceea ce priveşte condiţiile insalubre în care trăiau deţinuţii (2), deşi sunt prezentate pe 

scurt, acestea au o încărcătură emoţională şi un impact puternic asupra cititorului: deţinuţii erau 

nespălaţi, neîngrijiţi şi aveau păduchi. Cititorul poate remarca în (2d) că deţinuţii nu mai păreau a fi 

deranjaţi atât de mult de păduchii cu care deja se obişnuiseră, ci pentru ei devenise important timpul 

care le rămânea disponibil înainte de culcare pentru a se căuta de păduchi pentru ca mai apoi să se 

poată bucura de somn în puţinul timp care le mai rămânea: 

(2)  a. „(...) şi noi, atât de neîngrijiţi şi nespălaţi după lunga noastră călătorie.‖ (p.27) 

b. „eram nevoiţi să purtăm bluzele acelea câte o jumătate de an (...) zile la rând nu ne 

puteam spăla‖ (p.33) 

c. „ Majoritatea dintre noi au trebuit să stea în picioare tot drumul, în timp ce doar câţiva se 

ghemuiau cu schimbul pe paiele neîndestulătoare mustind de urină.‖ (p.59) 

d. „ Eram bucuroşi când găseam timp să ne căutăm de păduchi mai înainte de a merge la 

culcare.‖ (p.61) 

Totodată constatăm că, pe lângă condiţiile insalubre, serviciile medicale sunt aproape 

inexistente. Infirmieria este de fapt o baracă de pământ neîncăpătoare pentru pacienţii pe care îi 

adăpostea (3a,e), iar îngrijirile de sănătate şi medicamentele sunt prezentate ca fiind nesterile cum 

este cazul bandajelor făcute din resturi de maculatură (3b), insuficiente sau chiar lipsind cu 

desăvârşire (3c). Printre responsabilităţile medicilor se menţionează consultaţiile şi administrarea 

medicamentelor (3c-e) care oricum erau greu de dus la îndeplinire din moment ce însuşi doctorul 

suferea de tifos (3c) şi abia se mai putea deplasa de la un pacient la altul. Aflăm că în lagăr era 

interzis să împiedici pe cineva de la sinucidere, şi cu toate acestea observăm cum autorul îşi oferă 

serviciile pentru a evita astfel de cazuri (3f).  

(3) a. ―(…) am fost dus într-un aşa-numit ―lagăr de refacere‖ (…) În spatele barăcii de pământ 

unde lucram şi în care erau înghesuiţi aproape 50 de pacienţi atinşi de delir‖ (p.65) 

b. ―Câţiva dintre colegii mei medici au fost suficient de norocoşi pentru a fi puşi să lucreze 

în posturile de prim-ajutor prost încălzite unde aplicau bandaje făcute din resturi de 

maculatură‖. (p.23) 

c. ―proviziile de medicamente pentru baraca mea – şi care conţineau poate cinci sau zece 

tablete de aspirină, ce trebuiau să ajungă câteva zile pentru cincizeci de bolnavi. Le 

administram şi apoi îmi făceam vizitele, luam pulsul pacienţilor şi dădeam câte o 

jumătate de tabletă în cazurile grave. Bolnavii fără şanse nu primeau însă medicamente. 

Nu le-ar fi folosit la nimic şi, pe lângă asta, le-ar fi lipsit celor care încă mai aveau şanse de 

vindecare. Pentru cazurile uşoare, nu-mi mai rămânea nimic, decât poate o vorbă de 

încurajare. Astfel mă târam de la un pacient la altul, deşi eu însumi eram slăbit şi epuizat din 

cauza unui atac sever de tifos.‖(p.65-66) 

d. ―Un coleg de-al meu care trebuia, din cauza îndatoririlor sale de medic, să meargă 

pentru consultaţii la adăposturile din afara lagărului, a vrut să evadeze şi să ma ia şi pe 

mine.‖ (p.71) 

e. ―Am făcut o vizită rapidă a pacienţilor mei care zăceau grămadă pe nişte scânduri 

putrezite, de ambele părţi ale adăpostului.‖ (p.72) 

f. ― Tentativele de psihoterapie individuală erau adeseori un soi de ―măsură de prim-

ajutor‖. Aceste eforturi vizau mai ales prevenţia sinuciderilor.‖ 
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Cât despre situaţia pacienţilor, aceştia sunt descrişi ca fiind epuizaţi din punct de vedere 

fizic ajungând chiar într-o o stare de letargie (4d). Este interesant metoda autorului folosită în 

prezentarea suferinzilor şi anume că acesta găsea un aspect pozitiv chiar şi stării de sănătate precară 

(4a): pacientul era mulţumit că, în momentele lui de suferinţă intensă era scutit de muncă şi astfel se 

putea bucura de clipele în care zăcea, aşteptându-şi porţia zilnică ce consta într-o bucată mică de 

treizeci de grame şi ciorba care era deseori o zeamă lungă. 

(4) a. ―Eram bolnavi şi nu eram siliţi să părăsim lagărul pentru a merge la muncă. Puteam sta 

întinşi toată ziua în colţişorul nostru din baracă, moţăind şi aşteptând împărţirea zilnică a 

pâinii şi servirea ciorbei.‖ (p.62) 

b. ― să îndeplinesc voluntar anumite servicii medicale într-un alt lagăr în care erau bolnavi 

de tifos‖ (p.63) 

c. ―Trupurile sleite ale bolnavilor erau aruncate în nişte furgoane pe două roţi, trase de alţi 

deţinuţi (…) Dacă unul dintre bolnavi murea înainte de plecare, era aruncat oriunde (p.66) 

d. ―Apatia era mai mare în special în rândul bolnavilor febrili, astfel că nu reacţionau deloc 

până ce nu ţipam la ei. (p.78) 

Din cauza raţiei zilnice care consta doar în bucata de pâine de treizeci de grame pe care cei 

mai mulţi o mâncau fragmentat pe tot parcursul zilei şi în ciorba care de cele mai multe ori era 

servită fără legume, rămânând doar o zeamă goală, diagnosticul comun al tuturor deţinuţilor era 

subnutriţia (5). Cu o astfel de dietă, deţinutul trebuia să-şi ducă la îndeplinire sarcinile care îi 

reveneau în lagăr ca de exemplu săpatul de şanţuri în vreme de îngheţ sau să-şi revină la starea de 

sănătate anterioară bolii. 

(5) a.„Ne era frig şi foame şi nu era îndeajuns loc pentru ca toată lumea să se poată ghemui pe 

pământul gol. O bucată de 5 uncii era tot ce mâncasem în ultimele patru zile.‖(p.26) 

b. „eram vlăguiţi din pricina lipsei cronice de hrană‖ (p.38) 

În ceea ce priveşte bolile întâlnite în lagăr, pe lângă gradul ridicat de subnutriţie de care 

sufereau prizonierii care trebuiau să-şi împartă bucata de pâine în înghițituri mici pe parcursul 

întregii zile, cele mai comune afecţiuni de care sufereau deţinuţii erau edemele, degerăturile, febra 

şi delirul. În aceste condiţii deţinutul spera să fie scutit de îndatoririle sale, cu toate că nu 

întotdeauna se respecta această regulă mai ales dacă anunţa infirmiera într-un moment considerat 

nepotrivit. O dată cu izbucnirea epidemiei de tifos, deşi exista riscul ca autorul să contracteze 

această boală, a preferat să se ofere voluntar şi să se îngrijească de semenii lui din lagăr. În aceste 

condiţii, rata zilnică a mortalităţii în lagăr ajunsese la jumătate de duzină. 

(6)  a. „iată-l aşteptând în faţa infirmeriei, sperând să i se dea două zile de muncă mai uşoară în 

interiorul lagărului din pricina rănilor ori poate a umflăturilor sau a febrei  (...) Mi-am 

petrecut ceva vreme într-o baracă destinată bolnavilor de tifos, cu accese de febră ridicate, 

adeseori cuprinşi de delir, mulţi dintre ei muribunzi‖ (p.37) 

b. „Ca mai toţi tovarăşii mei de lagăr, şi eu sufeream de edeme. Picioarele îmi erau atât de 

umflate, iar pielea aşa de întinsă, încât abia îmi puteam îndoi genunchii. Trebia să îmi las 

şireturile desfăcute ca să-mi încapă pantofii în picioarele umflate. Nu mai era loc nici pentru 

şosete, chiar dacă aş fi avut unele. Aşadar, picioarele mele dezgolite erau întotdeauna ude, 

iar încălţămintea, întotdeauna plină de zăpadă. Desigur, faptul îmi produsese degerături. 

Fiecare pas era un adevărat chin.‖(p.42)  

c. „Aproape toţi ceilalţi zăceau  întinşi în cele câteva barăci care mai erau în uz, storşi de 

febră şi delir‖ (p.73) 

d. „Atunci începea bătălia cu pantofii noştri uzi, în care cu greu ne puteam strecura 

picioarele rănite şi umflate (...) legarea sârmelor care ne ţineau loc de pantofi (p.47) 

Durerea este prezentă pe tot parcursul detenţiei şi apare sub diferite nivele de intensitate.   

Aceasta însoţeşte deţinutul pe tot parcursul şederii acestuia în lagăr, pornind de la îndeplinirea 

sarcinilor zilnice, până la suferinţa psihică şi fizică a organismului uman. Observăm că până şi cei 

mai curajoşi şi rezistenţi deţinuţi sunt îngenunchiaţi de durere şi ajung să plângă precum nişte copii:  
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(7)  a. „Mai erau şi oftaturile şi jeluirile din pricina problemelor noastre mărunte, ca de pildă 

legarea sârmelor care ne ţineau loc de şireturi. Într-o dimineaţă l-am auzit pe unul dintre noi, 

un om pe care-l ştiam curajos şi vrednic de respect, plângând ca un copil pentru că avea să 

umble prin zăpadă desculţ, încălţămintea fiindu-i prea scâlciată ca s-o poată purta‖ (p.47) 

b. „Cu ochii aproape în lacrimi, de durere (aveam nişte răni groaznice la picioare din 

cauza încălţămintei scâlciate), am mers şchiopătând câţiva kilometri, din lagăr, dimpreună 

cu coloana lungă de oameni, până la locul de muncă. Un vânt rece şi tăios ne lovea. „(p.86) 

c. „Dar curând au început să ne doară picioarele, ameninţând să ni se şi umfle. Şi totuşi, 

mergeam şchiopătând‖ (p.100) 

d. „l-am întrebat cum a trecut peste edemele de care suferea, şi care mi-a mărturisit aşa: Am 

plâns până mi-au trecut.‖(p.91) 

În aceste condiţii greu de imaginat, autorul observă nivelul ridicat al rezistenţei 

organismului uman în situaţii anormale (8) şi constată cu surprindere că organismul se poate adapta 

oricăror circumstanţe, ceea ce e contrar noţiunilor prezentate în cărţile de specialitate (8b): 

(8) a. „Eram nerăbdători să aflăm ce urma să ni se întample mai departe, de pildă care va fi 

urmarea faptului că stăm goi puşcă, nemişcaţi, în aerul rece al toamnei târzii, încă uzi de 

la duşuri.(...) curiozitatea s-a transformat în uimire: eram miraţi că nu răciserăm deloc.‖ 

(p.32) 

b. „ Aceia dintre noi care erau medici au învăţat, mai înainte de toate, că „manualele 

spun minciuni!”, pentru că într-un loc scrie că omul nu poate trăi fără să doarmă un anumit 

număr de ore. Nu-i adevărat! (...) am dormit pe priciuri suprapuse. Pe fiecare prici 

(măsurând 1,8-2 metri lăţime) au dormit nouă oameni care s-au învelit cu numai două pături. 

Desigur, a trebuit să stăm întinşi pe o parte, lipindu-ne şi înghesuindu-ne unii în alţii, ceea ce 

ne era înrucâtva de folos, dat frigul pătrunzător. (...) unii şi-au folosit pantofii în loc de 

pernă, în ciuda faptului că erau plini de noroi. (...) Cu toate astea, somnul a venit totuşi (...) 

uşurându-ne suferinţa preţ de câteva ceasuri.‖ (p.32-33) 

c. „ (...) eram în imposibilitatea de a ne spăla pe dinţi şi totuşi, în pofida acestui fapt şi a 

deficitului de vitamine, ne bucuram de gingii mai sănătoase ca niciodată‖ (p.33) 

d. „eram nevoiţi să purtăm bluzele acelea câte o jumătate de an (...) zile la rând nu ne 

puteam spăla (...) şi totuşi rănile şi juliturile de la mâinile noastre pline de pământ nu 

supurau deloc (câtă vreme nu degeram).‖ (p.33) 

e. „vreunul dintre noi care, mai înainte dormea iepureşte şi era deranjat de la cel mai 

neînsemnat zgomot venind din camera de alături, acum, înghesuit lângă un camarad care 

sforăia asurzitor la numai o palmă de urechea lui, putea dormi buştean, în ciuda gălagiei‖ 

(p.33) 

Terminologia medicală folosită pe tot parcursul cărţii cuprinde termeni simpli şi are rolul de 

a       ajuta cititorul să înţeleagă mai bine trăirile interioare ale deţinuţilor. Trecerea de la 

terminologia medicală la limbajul simplu se face prin exemplificarea situaţiilor trăite de autor sau 

de alţi colegi din lagăr, aşa cum se observă în (9): 

(9) a.„ trei stadii ale reacţiilor sufleteşti ale deţinutului cu privire la viaţa din lagăr (...) 

Simptomul caracteristic primei faze este şocul. În anumite condiţii, şocul putea chiar să 

preceadă intrarea formală a deţinutului în lagăr. Voi da ca exemplu chiar împrejurările 

propriei mele intrări în lagăr.‖ (p.24) 

b. „În psihiatrie există o anumită tulburare cunoscută sub numele de „iluzia graţierii”. 

Condamnatul, chiar înainte de execuţia sa, trăieşte cu iluzia că va fi graţiat în ultima clipă. Şi 

noi ne-am agăţat de aceste fărâme de speranţă, crezând până în final că nu se poate să fie 

chiar atât de rău.‖ (p.26) 

c. „Dar m-am abătut de la subiect. Din punct de vedere psihologic, avusesem parte de un 

lung, lung drum, de la sosirea noastră în gară, în revărsatul zorilor, până la prima noastră 

noapte dormită în lagăr‖ (p.29) 
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Lucrarea de faţă a încercat să sublinieze câteva din condiţiile medicale prezente în lagărul 

deţinutului Viktor Frankl. Folosindu-se de terminologia medicală, autorul care este în acelaşi timp 

şi deţinut şi medic, a reuşit să sensibilizeze şi mai mult cititorul putând totodată explica stările 

experimentate de deţinuţi, descriind cu atenţie schimbările psihologice prin care aceştia au trecut, 

studiindu-le reacțiile și comportamentul. În acest context, suferința îndurată a fost caracterizată ca 

având un caracter relativ şi căpătat o nouă menire, deopotrivă analitică și filozofică. Această metodă 

de îmbinare a științei, cu mărturiile personale şi cu filozofia, determină cititorul să-și reexamineze 

principiile și atitudinile şi să vadă greutățile vieții ca pe un test al tăriei lăuntrice și al capacității de 

a înfrunta prezentul fără a se refugia în trecut și fără a evada din prezent prin sinucidere.  
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Abstract:Considered by Eugen Simion a „kind of drawer", which many practice, but few admit it in the 
space of literature, the journal is a possible form of creation. The journal is a species of the 

autobiographical genre that contains daily records of someone about certain events: military operations, an 

expedition, a voyage by sea. As a literary genre, the journal is at the border with the other genres of 

biography (autobiography, memoirs). We propose to identify common elements with these, but also those 
similarities that place the intimate journal on the border with literature. 

 

Keywords:  diary, intimate, diarist, autobiographical, poetic genre.  

 

„Un jurnal este şi el o carte ca oricare alta. 

Şi personajul din el este tot atât de fictiv 

ca şi Grandet din romanul lui Balzac; 

dar trebuie înţeleasă convenţia[…]ŗ 

(Radu  Petrescu) 

 

 

 Considerat de Eugen Simion
1
 un „gen de sertar‖, pe care mulţi îl practică, dar puţini îl 

recunosc în spaţiul literaturii, jurnalul este: „o formă posibilă de creaţie, operă a tăcerii, a 

singurătăţii şi a izolării, fiică a melancoliei‖. 

 Din punct de vedere etimologic, termenul de jurnal  provine din franceza veche journal,care 

marchează ritmicitatea zilnică şi care, la rândul său, descinde din latinescul târziu 

diurnalis.Cuvântul jurnal are exact aceeaşi rădăcină şi provine din latinescul diurnus = al zilei, de-a 

lungul zilei. Nu întâmplător, conceptul este utilizat şi în presă, unde jurnalul se referă la o publicaţie 

cotidiană, ce informează cititorii despre tot ceea ce se întâmplă în fiecare zi. 

În limba engleză, diary, etimonul latinesc este mult  mai vizibil, având un ascendent în 

latinescul diarum (porţie zilnică), derivate din diaria, pluralul lui dies, zi. În limba română, 

termenul păstrează o legătură cu jour. De asemenea, termenul circulă în paralel cu un barbarism, 

diarist, calchiat din limba franceză şi folosit, între alţii, şi de Eugen Simion. Probabil acest termen 

se va extinde şi va deveni un termen generic pentru autorul de jurnale. 

 În sens larg, jurnalul este o scriere ce cuprinde notaţii periodice ale întâmplărilor din viaţa 

unei persoane, a perocupărilor sale, reflecţiile acesteia  asupra unor evenimente, asupra activităţii 

depuse de-a lungul vremii etc. Jurnalul este o specie a genului autobiografic, ce conţine însemnări 

zilnice ale cuiva, despre anumite evenimente: operaţiuni militare, ale unei expediţii, ale unei 

călătorii pe mare(jurnal de bord). Am selectat câteva definiţii ale acestui gen, date de unii critici români. Eugen 

Lovinescu, într-un interviu din 1937, în „ Adevărul literar şi artisticˮ definea jurnalul ca ,,o 

aruncătură de peniţă, lavă izbucnită sub presiunea unei emoţii, impresii nemijlocite şi pasionale.  

Eugen Simion clasifică jurnalul ca pe o confesiune (literatură  autobiografică), care poate fi de trei  tipuri: tipul 

oratoric: Scrierile sfantului. Augustin; tipul dramatic, de exemplu, Cellini, tipul poetic sau problematic.  Jean Jacqes 

                                                             
1Eugen Simion, Ficţiunea jurnalului intim, vol. I - Există o poetică a jurnalului?,  ediţia a II-a, Bucureşti, Ed. Univers 

Enciclopedic, 2005, p.7. 
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Rousseau spunea că:  ,,Orice jurnal de călăorie este un extaz al eşecului şi meditaţiei‖
2
. Jurnalul este o 

literatură a  confesiunii, sinceritatea fiindu-i caracteristcă. ,,Dacă  am avea curajul să scriem o carte cu viaţa 

noastră, cu condiţia să fim absolut sinceri, am face o capodoperă‖, nota Baudelaire. Dicţionarul  explicativ al al 

limbii române notează următoarea  definiţie pentru jurnal: „Însemnări  zilnice ale cuiva, despre anumite evenimente 

legate, de obicei, de viaţa sa‖ 
3
. Dicţionarul de termeni literari, coordonat de Alexandru Săndulescu, îl vede ca „ un 

caiet de însemnări intime, în care cineva îşi ţine zi de zi evidenţa ‖
4
. 

  Ca gen literar, jurnalul este la graniţa cu celelalte genuri ale  biograficului (autobigrafia,  memoriile). Totuşi 

există diferenţe între jurnal şi  memorii. De exemplu, jurnalul poate începe la orice vârstă. În cazul junalului, nu se 

pleacă de la rememorarea în timp a unor incidente de viaţă, a unor stări sau gânduri avute cândva, ci de la 

înregistrarea acestora în momentul producerii lor. Fireşte, ne putem pune următoarea întrebare: de ce sunt scrise 

jurnalele? Şi răspunsul e logic - jurnalele sunt scrise  fie din nevoia  unei clarificări interioare, fie pentru a ascunde 

unele complexe de inhibiţii, sau pentru a se sustrage din singurătate. Este vorba de un document confesiv, fără 

finalitate literară, într-o primă etapă. 

G. Călinescu spunea că  ţin, cu precădere, jurnale intime, în special adolescenţii şi tinerele romanţioase. 

Eugen Simion este şi nu este de aceeaşi părere. Tinerii şi femeile au predilecţie pentru confesiune, dar sunt şi 

persoane care ţin toată viaţa un jurnal. De exemplu scriitori precum : Tostoi, Gide, Eliade, Jűnger, jurnalul mergând 

paralel cu desfăşurarea vieţii lor. 

 Jurnalul intim apare destul de târziu în literatură, la început ca gen de sertar, pentru uz 

propriu, apoi, pe la mijlocul secolului al XIX-lea, ca formă literară minoră,  dar totuşi luată în 

seamă. Criticul literar Eugen Simion nota despre jurnal că este un gen bastard, care, „cu sau fără 

voia autorilor, îşi face drum spre salonul literaturii[…] este un barometru al evoluţiei moravurilor în 

societate devenind, totodată, un element de turbulenţă în lumea literelor‖.
5
  Roland Barthes susţine 

că jurnalul intim este un album care, lucrat la sânge (travaillé à mort) poate deveni o operă. 

Dicţionarul de terminologie literară remarcă faptul că: „Epoca Restauraţiei engleze, şi mai  ales 

romantismul, au  ridicat jurnalul intim la nivelul unui gen de operă literară, îmbogăţindu-i 

conţinutul‖
6
. 

 Genul autobiografic a debutat fără pretenţia literarităţii. Abia în secolul XIX, voga literaturii 

confesive atinge apogeul, iar jurnalul intim se constituie ca „specie-pilot‖ a autobiograficului. 

Scrierea jurnalului  răspunde, în primul rând, unei nevoi  psihologice, o nevoie de exhibare a eului 

adânc, de mărturisire şi confruntare cu un nevăzut alter-ego. De accea, jurnalul va pendula mereu 

înbtre auto-dezvăluire şi auto-camuflare, între  

„self- disclosure-self- concealment‖, în terminologia lui Herbert Leibowitz. 

Dacă, în prealabil, jurnalul intim, memoriile, biografiile, confesiunile au fost considerate un 

gen literar „minor‖, o continuare a romanului epistolar, cu rădăcini în cronici şi jurnale de călătorie, 

accesibil, facil de lecturat, fără un statut precis şi  clar definit în domeniul beletristicii, începând cu 

secolul XX acesta se defineşte drept un gen literar  de sine stătător, concomitent cu schimbarea 

perspectivei asupra fiinţei umane şi a statutului social al acesteia. Paul Claudet descria diarismul 

drept „o debara, un haos‖, iar Wirginia Wolf „o supapă pentru nervi ‖. Scriitorul francez Ro land 

Barthes, autor al operei Jurnal în doliu, teoterizând acest subiect  ia în discuţie motivele pentru  care 

merită a fi scris un jurnal intim, acesta fiind „o justificare interioară‖: motivul poetic, istoric, utopic, 

motivul îndrăgostit sau idolatru. Semioticianul nu consideră jurnalul inim o carte, ci un albun:‖ o 

colecţie de foi, ce se pot schimba, suprima, permuta la infinit ‖
7
. 

                                                             
2 Apud Eugen Simion, ibidem, p. 7. 
3 Dicţionarul explicativ al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugită, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu 

Iordan‖, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2012, p. 507. 
4 Alexandru Săndulescu,  Dicţionar de termeni literari, Bucureşti, Ed. Academiei, 1976, p. 227-228. 
5 Eugen Simion, Genurile biograficului, vol. II, Bucureşti, Ed. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2008,  

p. 382. 
6 Emil Boldan, Dicţionar de terminologie literară, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1970, p. 188. 
7 Eugen Simion,  Fictiunea jurnalului intim.1.Exista o poetica a jurnalului?, ed. cit., p.28-29. 
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 Daca Roland Barthes pune la îndoială autenticitatea acestui tip de scriere, exegetul Eugen 

Simion îi combate postulatele, argumentându-şi ideile cu studiile  teoreticianului Gerard Genette, 

ajungând la concluzia că diarismul reprezintă o pagină de literatură autentică. Criticul Eugen 

Simion
8
, face o „clasificare‖ a felului în care poate fi văzut şi simţit jurnalul. Astfel, el este un 

instrument de cunoaştere ce ajută memoria, „un barometru moral si o formă de salvare‖, o cronică a 

unor evenimente şi idei; o scriitură citită pentru ea însăşi; un jurnal „travaillé a mort‖ pentru a 

deveni opera, în care autorul devine personaj trimis în lume să ducă imaginea acestuia; „personajul-

emblemă‖ creându-şi un autoportret, reflectând modul în care se vede sau felul în care este văzut de 

către ceilalţi. Este vorba despre relaţia autor – narator -personaj, actanţi memorabili, desprinși din 

paginile unui jurnal şi disecaţi pentru a descoperi esenţa. Nu în ultimul rând, acest tip de scriere este 

catalogată drept „un laborator de fraze‖, pentru prozatorul care, neputând scrie, îşi exersează stilul 

în astfel de opere. 

 Considerat drept‖o scriitură a monologului, înscrisă în spaţiul îngust ce se strecoară între 

„Mine şi Mineˮ
9
, o creaţie a celor dispuşi să micşoreze cât mai mult conţinutul  ascuns „jurnalul 

intim sau autobiografia reprezintă încercări de a spune adevărul, şi fireşte, nu adevărul în sine‖
10

. 

 Scriitura intimă denotă ideea de libertate, autenticitate, individualitate şi unicitate a fiinţei 

umane egocentriste. Preluând taxonomiile impuse de teoreticianul istoriei religiilor, Mircea Eliade, 

Eugen Simion propune stilul Leautaud, bazat pe autenticitate şi spontaneitate ( stil împărtăşit de 

Stendhal) şi stilul Junger, ce transcrie, prelucrează, stilizează, folosit de Flaubert. În ambele cazuri 

este acceptată ideea de frumos ca formă, nu doar pentru adevăr, ceea ce duce inevitabil la ideea de 

literaturizare. Maurice Blachot releva următorul aspect: „A scrie înseamnă a intra în afirmarea 

singurătăţii unde ameninţă fascinaţia. Înseamnă a te încredinţa riscului absenţei în timp, unde 

domneşte eternul reînceput‖
11

. 

 Mircea Mihăieş consideră că: „jurnalul intim ca specie literară e mai mult decât un simplu 

exerciţiu de poetică. Artă a portretului şi depozit al senzaţiilor, junalul intim invocă un timp şi evocă 

un spaţiu‖
12

. 

  Eugen Ionescu îl analizează prin prisma relaţiei cu celelalte genuri literare: „ Jurnalul 

(jurnalul intim sau reportajul) nu este numai  preferabil romanului, tragediei, poemei şi celorlalte 

genuri literare, pentru că e mai complet (în sensul că nu e voie să alegi) şi mai adevărat (în sensul că 

nu elimină realităţile care lumineză, de fapt, sensurile), dar jurnalul este genul originar literar, genul 

tip, iar romanul, tragedia, poema sunt pervertiri ale jurnalului pur. Jurnalul este adevăratul gen 

literar‖
13

.  Păstrând aceeaşi linie a comparaţiei între jurnal şi roman, Mircea Eliade nota: „Un jurnal 

intim are, pentru mine, o mai universală valoare omenească decât un roman cu mase, cu zeci de mii 

de oameni. Faptele celui dintâi, fiind cu desăvârşire autentice şi atât de personal exprimate încât 

depăşesc personalitatea experimentatorului  şi se alătură celorlalte fapte decisive ale existenţei-

reprezintă o substanţă peste care nu se poate trece‖
14

. 

 Jurnalul este, fără îndoială, o specie de graniţă. El se înfăţişează, ca orice operă literară, sub 

o formă de comunicare atipică, în care emiţătorul şi receptorul nu sunt coprezenţi, dar cititorul are 

acces la conţinutul enunţării. Intenţia autorului nu este aceea de a prezenta realitatea „telle-quelle‖. 

Este un text non-ficţional, cu caracter real, cu expresivitate nulă sau involuntară. Din aceasta 

perspectivă, nu e deloc întâmplător că , între speciile genului epic, evoluţia cea mai  spectaculoasă 

în postmodernitatea literaturii o are jurnalul. 

                                                             
8 Ibidem. -p.35-41. 
9 Georges Poulet, Entre Moi et Moi.Essais critiques  sur la conscience de soi, traducere din limba franceză şi prefaţă de 

Magda Jeanrenaud, Iaşi, Ed. Polirom, 2001, p. 26. 
10 Pactul cu diavolul sau La vache qui rit, interviu cu Philippe Lejeune, realizat de Simona Sora, în „Dilema vecheˮ, an. 

I, nr. 8, 5-11 martie 2004, p. 11. 
11 Maurice Blanchot, Spatiul literar, traducere şi prefaţă de Irina Mavrodin, Bucuresti, Ed. Univers, 1980, p.28. 
12 Mircea Mihăieş, Cărţile crude.Jurnalul intim şi sinuciderea, Iaşi, Ed. Polirom, 2005, p. 11. 
13 Eugen Ionescu, Nu, Vremea,  1934, p. 279. 
14 Mircea Eliade, ―Oceanografie‖, în Drumul spre centru, Bucureşti, Ed. Univers, 1991, p. 236. 
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 Roland Barthes în Déliberation
15

 găsea patru puncte de sprijin ce dau jurnalului valoare de 

literatură: motivul poetic (textul jurnalului are o scriitură cu stil), motivul istoric (capacitatea de a 

reda imaginea unei epoci), motivul utopic ( cititorii doresc să cunoască intimitatea autorului) şi 

motivul amoros ( imboldul de a face fraze „juste‖, ocupaţie ce seamănă cu o pasiune‖). Mai mult 

decât atât, Eugen Ionescu consideră jurnalul un gen literar absolut: „Jurnalul nu este numai 

preferabil romanului, tragediei, poemei şi celorlalte genuri literare, pentru că e mai complet (în 

sensul că nu e voie să alegi) şi mai adevărat ( în sensul că nu elimină realităţile, care luminează, de 

fapt, sensurile) dar jurnalul este genul originar literar, genul - tip, iar romanul,  tregedia, poema, 

sunt pervertiri ale jurnalului pur. Jurnalul este adevăratul gen literar ‖
16

. Desigur că în jurnal, 

ficţiunea atinge pragul minim. Obiceiul de a înregistra şi de a scăpa, poate şi de o rutină zilnică, are 

o dublă semnificaţie: de a consemna faptele pentru a le reda posterităţii, sau pentru a reîmprospăta o 

memorie obosită, de a analiza, de a diseca cotidianul pentru a-l transforma în simbol. Dincolo de 

fapta consemnată cu migală de diarist stă, aşadar, o semnificaţie, care transformă concretul în 

abstract şi tocmai aici jurnalul se apropie de literatură. Imaginaţia este cea care ţese în jurnal pânza 

interpretării oricărui gest, a oricărui eveniment consemnat. Orice cuvânt, orice frază emisă devine 

pretext de fabulaţie. Jurnalul organizează, prin limbaj, realul dispersat, este însăşi descoperirea 

acestui limbaj care „face lumea‖
17

. 

 Apropierea jurnalului de literatură constă şi în latura sa filozofică, pentru că faptele nu sunt 

doar consemnate, ci şi interpretate. Tocmai de aici se naşte fabulaţia, pentru că interpretarea sau 

găsirea de semnificaţii antrenează întreg spiritul creativ al omului. Există  şi un anumit tip de jurnal 

care se contopeşte cu literatura, pentru că imagineză o existenţă. Este cazul jurnalului Iuliei Haşdeu, 

în care autoarea îşi imaginează că a devenit Camille Armand şi „transcrie‖ întâmplări petrecute între  

1889 si 1979, deşi, în realitate, Iulia Haşdeu a decedat în1888. Sunt mărturii ale forţei ficţiunii şi a 

puterii de a construi o lume ce puslează ca şi când ar fi vie. Dacă însă, luăm în calcul cuvintele lui 

Liiceanu, care mărturiseşte că, scriind paginile de jurnal, a fost foarte departe de literatură, ceaţa 

coboară din nou asupra definirii acestei specii. 

 Jurnalul, oricât de cerebral ar fi, este, în fond, instrumentul de măsură al introvertiţ ilor. Tot 

ceea ce n-a putut fi spus cu voce tare, tot ceea ce trebuia ascuns, izbucneşte pe hârtie ca o cascadă 

nestăvilită. Scrisul este o admirabilă modalitate de a plăsmui. Centrarea asupra Ego-ului este totală. 

Omul care rupe legăturile cu ceilalţi, răbufneşte în pagina de jurnal. Echilibrul interior este pus la 

încercare zi de zi şi de aceea jurnalul serveşte, uneori, autocăutarii, ragăsirii echilibrului pierdut şi el 

este redat cifrat, într-o manieră stenografică, cum e cazul lui Pepys, sau în duble variante, în cazul 

lui Tolstoi - o variantă pentru public şi familie şi altă variantă intimă.  „Niciodata n-am fost exact 

omul jurnalului pe care îl scriu‖va spune Julien Green, denunţând astfel convenţia literară a textului 

„personal‖, cum îi spune Philippe Lejeune în Le pacte autobiographique. Cel ce scrie jurnal se 

confeseză sau încearcă să-şi explice existenţa. Cel care citeşte şi studiează această specie, 

alcătuieşte tabloul unei existenţe ce nu poate fi  despratită deloc de spiritul epocii în care a fost 

scris. Când închizi un jurnal, nu rămâi cu firul unei acţiuni în derulare, cel mult crâmpeie de 

întâmplări, nume şi gânduri. Peste toate domină gustul senzaţiei de viu şi eşti conştient că  ai avut 

posibilitatea să trăieşti încă o viaţă, chair dacă aceasta nu ne aparţine. 

 Psihologi, specialişti în neurologie şi alţi cercetători, au scos la lumină beneficiile pentru 

sănătate  ale scrierii expresive. Acţiunea meditativă a scrisului de mână s-a dovedit benefică. Scrisul 

de mână este metodic, dar unic prin creativitate şi conectat la actualitatea creaţiei.  Cercetătorii au 

dovedit că simplul gest de a lua un creion şi o hârtie petru a-ţi scrie ideile îţi îmbogăţeşte capacitatea 

de a gândi, de a procesa informaţii şi de a rezolva probleme. „Atunci când scrii ceva de mână, ţi se 

îmbunătăţeşte capacitatea de a-ţi aminti ce ai scris‖
18

. 

                                                             
15 Roland Barthes, Nouvelles litteraires,  nr. 82, 1979. 
16 Eugen Ionescu, ‖Nu‖ , în  ―Vremea‖,  1934, p.279. 
17 Ion Holban,  Literatura română  subiectivă de la origini până  la 1990, Iaşi, 2009, Ed. TIPO Moldova, p.11. 
18 Nina Munteanu, Scriitorul de jurnal. Descoperirea vocii interioare, Ed. Paralela 45, 2012, p.18. 
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 Doctorul Daniel Chandler (1987- 1992) consideră că atunci cand scrii de mână, este mult 

mai probabil să descoperi ce vrei să spui. Scrisul la computer este curat, redactând, dar şi ştergând 

cuvinte în acelaşi timp (o dată cu gândurile). În cazul scrisului de mână, totul rămâne, inclusiv 

cuvintele tăiate cu o linie. Scrisul de mână, şi produs, şi proces este important în relaţie cu simţurile 

eului
19

. 

 „Roman indirect‖, „document de însoţire‖, „reportaj al interiorităţii‖, din care se deduce  „un 

personaj şi dublul său, un fel de a fi în lume şi un fel de a privi lumea din afară-le dedans/ le 

dehors-―, „cronică a vieţii interioare‖, jurnalul intim adesea „devansează sau surclasează‖ opera de 

ficţine „urmaş  bastard ce detronează regele legitim‖
20

 sau chiar îl înlocuieşte în absenţă. 

 Unii autori de jurnale consideră că jurnalul pe care îl ţin e un prieten aparte şi îi dau 

chiar un nume. Celebra Anna Frank, fetiţa evreică ce a supravieţuit ani de zile în ascunzătoarea unei 

case din Amsterdam, îşi botezase jurnalul „Kitty". Jurnalele au un efect psihologic foarte puternic şi 

îi dau autorului senzaţia unui public, a unui spaţiu personal, protector, sau a unui ascultător, chiar 

dacă în cele mai multe cazuri cel care îl scrie este şi singurul cititor al acestuia. Nu întâmplător, 

Europa are mari „intimişti‖, la Vest şi la Est, de la Samuel Pepys, până la Stendhal, Amiel, Tolstoi, 

Gide, Virginia Woolf, Kafka, Musil, Pavese, Julien Green, Eliade sau Gombrowicz, toţi slujind o 

întreagă literatură subiectivă şi făcând din jurnalul intim supremul rege. 

Trăim vremuri în care totul este pus pe tapet, iar intimitatea originară a fost de mult pierdută. 

E un secol al imaginii ce înlocuieşte logosul. Spre deosebire de perioada interbelică, jurnalul intim 

cunoaşte în perioada postmodernă metamorfoze uimitoare, aliniindu-se unui nou tip de receptor: 

Narcis cibernetic, internaut. Diaristul este dublat de un redactor, un lector, un alt partener. 

Remarcăm faptul că jurnalul intim a pierdut, astfel, una din trăsăturile esenţiale ale confesiunii 

diaristice: intimitatea. Jurnalul nu mai este „intim‖. El apare afişat pe blogul diaristului, devenind 

public. Studiile arată că literatura intimă se vinde în prezent cel mai bine şi, chiar dacă se abate de la 

poetica genului, jurnalul electronic este o realitate de care trebuie să ţinem seama. Intimitatea e 

înlocuită de ceea ce numim socializare, iar blogul devine un jurnal al actualităţii imediate. Philippe 

Lejeune vorbeşte într-un studiu publicat în anul 2000: Cher écran. Journal personnel. Ordinateur. 

Internet, de trecerea de la „Cher journal‖ la „Cher écran‖. 

Prin urmare, indiferent că este intim sau extim, scris pe hârtie sau pe suport electonic, 

jurnalul continuă să suscite interesul criticilor şi al istoricilor literari, prin raportul dintre instanţele 

textului: autor / narator / personaj, dar şi datorită faptului că proteismul genului diaristic e greu de 

prins într-un algoritm. 
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Abstract: This paper is intended to provide an analysis on the relationship between satire and identity in 

Jonathan Coeřs contemporary British satire ŖWhat a Carve Up!ŗ (1994), focusing on the mechanisms of 
satire that the writer has employed and exploring the way in which they contribute to the construction of 

social and individual identities. The analysis will concentrate on the relationship between the Self and the 

Other, starting from the assumption that the process of constructing oneřs identity also involves the 
surrender to the Other. Furthermore, it will follow the three stages of liminality, exploring more thoroughly 

the second stage: the liminal phase.  

 
Keywords: identity, Jonathan Coe, liminality, Otherness, satire. 

 

 

1. Introduction 

―Difficile est saturam non scribere‖, said the Roman poet Juvenal around the late first 

century AD, revealing his eagerness to express his dissent from the corruption and the decadence of 

the society of his times (Satire I, line 30). From the first satirical works of fiction, the satirists have 

written not only out of personal indignation, but particularly with a clear sense of ethical concern 

for the public interest. It has been already acknowledged by the critics that Jonathan Coe‘s satires 

deliberately expose the character‘s frailty in social and personal contexts, aiming to encourage 

people‘s need for the stability of the truth by exposing fraudulence or through shattering a deceptive 

illusion. Besides its diagnostic ability to identify social, ethical and political ills, satire is also 

related to aspects of identity.  

 

2. Rationale 

This paper is intended to provide an analysis on the mechanisms of satire employed in 

Jonathan Coe‘s state-of-the-nation novel ―What a Carve Up!‖ (1994), exploring the way in which 

these mechanisms contribute to the construction of social and individual identities. The 

investigation will start from the assumption that the process of constructing one‘s identity also 

involves the surrender to the Other, and that through the opposition between self and others, satire 

can influence the formation of social and individual identities. 

In his Phenomenology of the Spirit (1977) Hegel underlines that identity can merely be 

defined in terms of binaries, thus The Other is seen as the unknown, the diametrical opposition of 

oneself. Nonetheless he emphasizes the idea that identity is not merely exclusive and: ―to be a One 

is a universal relating of self to self, and the fact that it is a One, rather makes it like all the others‖ 

(Hegel, 1977:73). Bearing in mind that the mechanisms of satire create difference and opposition by 

defining the satiric object as different instead of reflecting our differences from the satiric object, 

we may conclude that the satirist and its object are clearly polarized, hence satire becoming active 

in the process of constructing the meaning of ―otherness‖ and thus of identity.  

In ―What a Carve Up!‖, Jonathan Coe explores intimate questions about social and 

individual identity and illustrate the liminal experiences of a society not trained in how to live in 

ambiguity or to hold anxiety. Regarding the self-other dynamics, there are two main stances of 

otherness reflected in the novel: The Other as an alter-ego of the self, and the Other as the external 
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world, generally manifested by the social and political reality but also by the illusion of a reality, 

enforced by the motif of the mirror as a distorted reflection of life.  

The concept of the mirror has been thoroughly analysed by philosophers and psychoanalysts 

like Henri Wallon and Jacques Lacan, who explored in their studies the importance of specular 

reflection in the construction of the self. Wallon argued that mirrors help children develop a sense 

of identity. His perspective later on influenced Jacques Lacan, who was specifically interested in the 

steps in the formation of human identity and personalities. Lacan developed the mirror stage 

studied by Wallon into a concept and defined it as a formative stage for the construction of the Ego, 

or of the Self, suggesting that the Self is created through the identification with its own image 

(Julien 1994:29-32). The symbol of the mirror and the concept of mirroring are recurrent in What a 

Carve Up!, embodying the passage to another world, being it the inner world or a different facet of 

the outside reality.  

 

3. Satire and the (re)construction of the Self 

The novel is an extremely skilful combination of two narratives. On the one hand, there is 

the history of the infamous and wealthy Winshaw family, whose members embody some of the 

main problems England had to confront during Margaret Thatcher‘s premiership, like the problems 

in the National Health System, the displacement of the aesthetic values in the art world, or the 

hypocrisy of the arms trade to Iraq affair. On the other hand, there is Michael Owen‘s personal 

trauma, a writer who is offered the deal to pen the official biography of the Winshaws. Therefore 

Michael Owen, both a character and a narrator, who embodies the authorial consciousness, 

represents the link between the two apparently different storylines. 

At his ninth birthday, Michael receives as a gift from his parents a trip to Weston-super-

Mare, but due to the weather conditions he and his family end up going to the cinema and see the 

1961 comedy-horror film What a Carve Up, starring Shirley Eaton and Kenneth Connor. During 

that night, Owen develops an unhealthy fixation with the film and particularly with the scene when 

the beautiful Shirley invites Kenneth to spend the night in her room only for him to run away. The 

frame with Kenneth turned and staring into a mirror to his reflection and beyond that to Shirley‘s, is 

revisited multiple times during the novel, alternatively showing Kenneth or Michael as the 

protagonist. The mirror, as well as the screen, constitute what Foucault (1967) defined as an in-

between space, a liminal, ambiguous space between what is real and utopian and what is located 

and heterotopian, a place where the psychological merges with the geographical (Foucault, 1984:2). 

Michael, as the narrator, vividly describes the action displayed on the cinema screen:  
Kenneth turned, and found himself staring into a mirror in which he could see his own reflection, 
and beyond that, Shirley‘s. Her back was to him, and she was wriggling out of her slip, pulling it 

over her head (2008:41).  

Nonetheless, the screen becomes a sort of mirror itself, when Michael identifies himself with the 

protagonist and transfers his existence into a new narrative, in which he remains trapped for more 

than thirty years:  
I was staring at her too, I suppose, and thinking that I had never seen anyone so lovely, and from that 

moment it was no longer Kenneth she spoke to but me, my own nine-year-old self, because I was 

now the person who had lost his way in the corridor, and, yes, it was me that I saw on the screen 
(2008:42). 

The scene when Michael metaphorically steps into the screen could also be regarded as a reference 

to Cocteau‘s Orpheus, where the mirror, in this case - the screen, symbolises a passage through 

another world. In her article ―Genre, Repetition and History in Jonathan Coe‖, Pamela Thurschwell 

states that ―throughout the book, Michael‘s dreams, desire and destiny, are determined by the 

movies from ―What a Carve Up‖, to Cocteau‘s ―Orpheus‖, to ―With Gagarin to the Stars‖.‖ 

(Thurschwell, 2006:33). The connection with Cocteau‘s work is suggested from the first page of 

Coe‘s novel, before the prologue, with the quote from the screenplay to Orphée:  
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―Orphée: Enfin, Madame…m‘expliquerez vous? La Princesse: Rien. Si vous dormez, si 

vous rêvez, acceptez vos rêves. C‘est le róle du dormeur‖ (Cocteau, 1970). 

The two works share similarities in terms of the oneiric atmosphere of the plot, as well as the 

blurred dimension of the characters consciousnesses. The motif of the mirror in Coe‘s What a Carve 

Up! takes multiple metaphorical forms. On the one hand, it faithfully reflects the plot of the 1961 

comedy horror film What a Carve Up!, which is why Michael grows into thinking he is inhabiting 

it; and on the other hand the two storylines presented in the novel mirror each other – the story of 

the Winshaw family and Michael Owen‘s story.  

The stories from the past still haunt the thirty-eight years old Michael, a damaged and solitary 

man who, in a certain way, perceives life as another side of the TV screen. His incapacity to 

function in the present is reflected by his alienation in face of the world events, and his freeze-

framing at the moment of unfulfilled adolescent desire becomes a method of survival for him.  

After spending his days watching and re-watching the same film, pausing and rewinding 

several scenes that still obsessed him, Michael‘s routine is interrupted by the arrival of Fiona, a 

female neighbour who unconsciously plays an essential role in Michael‘s destiny and self-

discovery. Fiona‘s presence gradually pushes him out of the haze. Initially, Michael is reluctant and 

does everything to avoid leaving his concealed inner shelter by interacting with her: ―She had 

piercing and very intelligent blue eyes, eyes which would certainly have held mine in a strong and 

steady gaze had I not deliberately avoided them‖ (Coe, 2008:48). His difficulty in communicating 

with other people is reflected in his incapacity of being able to follow an ordinary conversation. 

Michael finds himself compelled to ask Fiona to repeat multiple times what she said, but he is still 

distracted by other minor details, as the fact that she calls him by his first name. This situation 

astonishes him, mostly because he is not able to remember hers even though they have surely 

interacted before, as he himself comprehends:  
And I would have listened at this point, I really would, for my curiosity was aroused, apart from 

anything else, but my brain was spinning, all my senses were in a whirl, because she had used my 

name, she had actually called me by my first name […] and the funny thing about it was that if she 
knew my name, then in all probability I knew hers […] and I was so busy trying to put a name to her 

face, and to put her face into a context where I may have seen it before, that I completely forgot to 

pay any attention to her […].  

‗You haven‘t been listening to a word of this, have you?‘  
I shook my head. (Coe, 2008:51) 

Michael realises he has not been called by his first name in the past two or three years, because, in 

fact, he did not interact with any other person in all those years. He had accepted the task to 

chronicle the history of the Winshaws commissioned by Tabitha, one of the members of the family, 

but got stuck in the middle of the project and swaddled himself in loneliness. The changes in his 

personal life, the drastic transition the country itself was suffering, during Margaret Thatcher‘s 

premiership, together with the realisation of the fact that he was ―dealing with a family of 

criminals‖ (2008:88), bewildered Michael and he, somehow, remained stuck in a state of aporia.  

The notion of aporia was explored by Jacques Derrida in his book The Gift of Death (1996), 

where he defined it as a state of impasse, a state of paralysis where the subject is lost in a set of 

ideas and cannot find a responsible and right way to go forward (Derrida, 1996:68). The same state 

of paralysis seems to describe very well Michael‘s situation, and the character acknowledges it too:  
Dreamer though I was, I did not have the power of Cocteau‘s Orpheus, who could pass through 

liquefying mirrors into unimagined worlds. No, I was more like Kenneth Connor – and always 

would be – forcing myself not to look in the mirror at a gorgeous, terrifying reality disclosing itself 
only a few inches behind my back. (Coe 211) 

Michael remained psychologically trapped in a certain moment in the past, in an ―indeterminate 

existence between two temporal realms‖, because he could not cope with the reality around him and 

was not able to find a way to act morally correct. At this point, Coe highlights the dichotomies good 

and evil, the Self and the Other.  
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Michael epitomises the consequences of Margaret Thatcher‘s regime, as the members of the 

Winshaw family embody the evils of Thatcherism. By polarising Michael‘s personal struggling in 

life with the unpunished atrocities of the Winshaws, Coe establishes a clear distinction between the 

rulers and the common people, depicting at the same time the broken Britain, with the clear purpose 

of satirising the current state of the nation, hoping for better. From this point of view, the political 

system, embodied by the Winshaws, plays the role of the Other, and directly influences the 

(re)construction of the Self. Michael Owen‘s immobility and self-entrapment can be regarded as a 

metaphor for the inability of the English society to understand that the policies of the ‗80s were 

leading toward the verge of a disaster.  

 Michael indirectly blames the Winshaws for most of his sufferings. The scenes with the 

Brunwin meals produced by Dorothy Winshaw‘s business are representative to understand how his 

mind works. He relates his research discoveries about the Winshaws with the consequences the 

people suffer and further own to his own misfortune.  
The Brunwin […] whose task […] was to use every growth-inducing antibiotic and every yield-

increasing pesticide known to man in order to meet the ever more stringent production quotas laid 
down by Dorothy from her head office at Brunwin Holdings. (218)  

The Brunwin company, ruled by Dorothy Winshaw after she married George Brunwin, reflects the 

dehumanising process of industrialised farming allowed after the deregulations of the sector, during 

Margaret Thatcher‘s premiership. The organic farming systems of George have been replaced by 

the industrialised methods of Dorothy. The opposition between the two processes has a clear 

satirical purpose and also reveals a nostalgia for the past, not only for Michael‘s character but for 

the British society in general. On the one hand, the farm can be associated with Michael‘s 

childhood, because it represented the place where he played as a child and where he made the first 

steps in his career as a writer; while on the other hand the contrast between then and now reveals a 

criticism of the dehumanised farming practices in the free-market times intended to match the 

productive criteria. Therefore Michael embodies the shock suffered by the critics of neoliberalism, 

who could not respond adequately to the new life system which was imposed as dominant.  

 This problem with Dorothy‘s farming practices became real and inevitable for Michael only 

when he had the concrete evidence in front of him, not just the abstract idea he was writing about in 

the biography: 
I stared at this photograph for some time, while a nasty suspicion began to creep over me. All at once 

I had the feeling that someone, somewhere, was enjoying a monstrous joke at my expense. And not 
just at my expense, but at all our expenses. I suddenly took this photograph to be an insult aimed both 

at myself and at the world in general. I pulled the plastic tray out of the oven and threw it into the bin. 

It was the last Brunwin meal I ever bought. I remember being hungry that night. (230) 

The image on the package reflected a distorted reality, but this time an aestheticized one, for totally 

unethical purposes. When Michael realises the deregulations in the farming industry may have 

contributed to his father‘s death is the moment when he confronted the face of the other and 

understood that the Other‘s uniqueness was more real than he, the Self, could have imagined. 
All those years, I see now, my father was clogging his arteries up with saturated fats. He would die of 

a heart attack, not long after his sixty-first birthday. Does this mean that Dorothy killed my father? 

(228) 

This revelation of the Other‘s real existence and dynamism is called by Levinas ―the epiphany of 

the face‖, and the critic explains that the other ―bears its own significance, independent of the 

signification received from the world‖, it ―not only comes to us from a context but signified by 

itself‖ (Levinas 2006:31).  

Realising that he was ―dealing with a family of criminals‖ (Coe, 88), and without being able 

to counteract, Michael pauses the development of his project and, soon after that, pauses his own 

life, as he keeps doing with the film. Michael perceives reality as being another side of the TV 

screen, a sequence of frames which he can pause, rewind and replay as often as he feels the need to. 
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During some of his first interactions with Fiona, Michael has the instinct to point the remote control 

to her, in an attempt to pause her. 
Fiona carried on talking, I may even have been answering back, but my attention had started to 

wander and she only regained it by saying something which surprised me very much. ‗You can‘t 

switch me off,‘ she said. ‗Pardon?‘ ‗You can‘t switch me off.‘ She nodded at my hands. I had gone 

back to the armchair opposite her and without realizing it I had picked up the remote control for the 
video. It was pointed in her direction and my finger had strayed to the pause button. (56) 

Fiona represents, first of all, the element that triggers Michael‘s awakening and metaphorically 

pushes him out of his liminal phase. Nevertheless, she is a transitory figure in his destiny and soon 

she is betrayed by the incompetence of the British National Health System. In this regard, Fiona‘s 

role resembles both the heroine and the victim of a classical tragedy. We could therefore say that, 

following Michael‘s own way of thinking, as Dorothy could be blamed for the death of Michael‘s 

father, so could be Henry for Fiona‘s tragic ending.  

Notwithstanding, Fiona‘s death brings Michael back to his initial project, it forces him to 

surpass his own liminal phase. Fiona‘s death has a symbolic meaning, because it closes the circle 

opened more than thirty years before. 
He was like that for about five minutes. Then the nurse made him let go of Fiona‘s hand, and said: ‗I 

think you‘d better come with me.‘ He stood up slowly and took her arm, and they walked off the 

screen together, to the left of the frame. And that was the last I ever saw of him. As for me, I stayed 
right there in my seat. I wasn‘t going to move until Fiona did. There seemed no point in leaving the 

cinema, this time. (Coe, 368) 

This scene connects once again with the myth of Orpheus in Cocteau‘s work, when Heurtebrise 

explains to Orpheus that mirrors are the doors through which death goes and comes:  
Je vous livre le secret des secrets, les miroirs sont les portes par lesquelles la mort vient et va. […] 

Du reste, regardez-vous toute votre vie dans un miroir et vous verrez la mort travailler comme les 

abeilles dans une ruche en verre. (Cocteau, 58) 

With a last explicit reference to Orpheus, Michael claims that: 
It was as if cracks had started to appear in the screen and this awful reality was leaking out: or as if 

the glass barrier itself had magically turned to liquid and without knowing it I had slipped across the 

divide, like a dreaming Orpheus. (Coe, 361) 

Furthermore, the scene does not reflect a mere returning of Michael‘s character to the real world, 

but a split of his personality, also marked by the change in the perspective, using the third person 

and not the first, to illustrate Michael‘s thoughts. From that moment on, the narrator does not 

identify with Michael anymore. Hence, Michael steps out of his narrative, he becomes a mere 

spectator of the events: ―All my life I‘d been trying my way to the other side of the screen: ever 

since my visit to the cinema in Weston-super-Mare. Did this mean that I‘d made it at last?‖ (361). 

This last realisation, this moment of epiphany pushes Michael to step forward, abandon his liminal 

phase and reincorporate in the social background he had left, but this time as a different person. 

Each interaction with The Other, either the Winshaws or his past self, effects Michael‘s 

(re)construction of the Self. 

As in the case of the film, with the Winshaws he also began as a mere spectator and recorder 

of the events, but unconsciously became part of the action and, moreover, a key figure in the 

development of the plot. The reason Tabitha picked him to record her family history was not 

random. Whilst Michael indirectly blamed Dorothy for the death of the man he considered to be his 

father, the Winshaws were in fact directly responsible for the death of his biological father. This 

revelation makes Michael understand that he is, in fact, more engaged in the situation than he had 

anticipated: ‗I thought I was supposed to be writing this story,‘ he said, ‗but I‘m not. At least not 

any more. I‘m part of it.‘ (Coe, 414).  

Michael‘s destiny lies in uncovering the truths about himself that connect him to a mystery 

he thinks he is detached from. At the beginning, he believes he is approaching the Winshaw family 

only as a disinterested biographer, but by the end of the story he finds out that Tabitha has actually 

chosen him for the job, for specific reasons. The representation of Michael Owen‘s life starts from 
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his childhood, portrayed as a sort of pre-Thatcherite arcadia marked by easy sociability, which was 

subsequently wiped out by the greed, egoism and competitiveness of the market-based society of 

Thatcherism.  Nonetheless, the Winshaws started interfering with the life of Michael Owen even 

when he was a child. An illustrative example is the fact that Godfrey Winshaw‘s co-pilot was 

Michael‘s biological father, who later on became a collateral victim in the games of power 

manipulated by Lawrence Winshaw. Hence, tragedy hadn‘t struck only the Winshaws that night
1
. 

Throughout the novel, Coe cleverly illustrates how each detail is important for the construction of 

the plot, and how every movement performed by the system embodied by the Winshaws, as the 

Other, echoes in the life of the common person, Michael Owen, as the Self.  

The last section of the novel mirrors the plot of Frank King‘s film, which combines farce, 

comedy-gothic, Greek myth and the prophetic dream. As Anthony Quinn argued reviewing the 

novel in ―The Independent‖, ―the plot becomes a mirror of, and an analogue to, the denouement of 

the famous film‖ (Quinn, 23 April 1994). The dream represents a very important symbol in this 

section, because Michael‘s life-long nightmare becomes reality, blurring once again the boundaries 

between consciousness and unconsciousness, reality and illusion. The motifs of the mirror and the 

dream are cleverly encapsulated in the passage when Michael discovers that the man that has been 

haunting his dreams for so many years is nobody else but him.  
Whatever the reason, when I looked at myself in the mirror of the men‘s washroom later that night, I 

could scarcely believe what I saw. It was the face which had once been revealed to me in a 
nightmare more than thirty years ago: the face of an old man ravaged with age and grooved like an 

ancient carving with traces of pain. (Coe, 365) 

In this case, the dichotomy is established between the visible, Michael‘s face, and the invisible, 

Michael‘s past and obsessions. The structure of the Self is not based on identity, but on 

identification, therefore the Self is defined in terms of the Other, because the Self is constructed by 

identifying itself with its own image, reflected in a mirror, therefore the Self cannot see itself 

directly, but only through a reflected image.  

The last scene with Michael is constructed by employing once again irony as a mechanism 

of satire. At the end, when Michael leaves behind the frame of the film ―What a Carve Up‖, instead 

of achieving his freedom, he gets trapped in his other childhood obsession, repeating Yuri Gagarin‘s 

plane accident. Hence, even though he gets past his frozen frame, Michael goes from one repetition 

compulsion to another. ―Life is but a dream‖ (Coe, 493) is what the protagonist of the novel repeats 

twice before dying.  

Although What a Carve Up! ends with a moral closure, meant to be reassuring for the 

reader, with the Winshaws killed in a symbolic way, reflecting their sins and crimes; Michael‘s 

unfair death symbolises the idea that the denounced issues in the social and political system are not 

yet solved. In 2009, Jonathan Coe reflected on his novel in ―Doubtful Statements‖, acknowledging 

the issues related to identity and self-awareness of the protagonist, and confessing that: 
My novel now [that is, 2009] feels to me more like the story of a depressed young hero going 
through a crisis of identity, while being swept along on a current of historical forces towards a 

destiny over which he has no control. (Marginal Notes, Doubtful Statements 3216) 

Finally, Vanessa Guignery classifies What a Carve Up! as both a postmodern Condition-of-England 

novel, and a sensitive bildungsroman, as well as a Künstlerroman, with the reader witnessing the 

development of a writer (Guignery 2016:73). In What a Carve Up!, the motif of the mirror is also 

illustrated through the mirror that the protagonist created around the representation of himself 

writing, and around the representation of the writer in general, since many times throughout the 

novel Michael writes passages reflecting himself as if he was holding a mirror to the reader. 

Moreover, the motif of the mirror is also echoed through the parody of parody, since imitation 

suggests the reflection of itself. 

                                                             
1 Reference to the beginning and the ending of the novel: ―Tragedy had struck the Winshaws twice before, but never on 

such a terrible scale‖  
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4. Conclusion 

Who is Michael Owen after all? He can be the symbol of the common British citizen of the 

late 20
th
 century, the individual affected by the National Health System deregulations, the man that 

endures the poisonous food processed in order to meet the ever more stringent production, the 

victim of the political system under Margaret Thatcher premiership and thus he is the author‘s 

weapon in the process of constructing satire. By polarising Michael - the Self - and the Winshaws - 

the Other -, satire becomes active in the process of constructing individual and social identity. 
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Abstract:This article seeks to analyze the manner in which the satirist is creating a persona in order to attain 

a considerable level of influence in his contemporaneity. The satirist`s power to judge and to influence 
public opinion is to be sought in the construction of the satirical discourse. In this respect, the present article 

is seeking to analyze how Horace`s Sermones gain an authoritative and judging attitude by relating them 

with their audience and their patrons (or powerful men). The poetical attitude towards society and political 

power will be in accordance to the one sustained and promoted by Maecenas, as the patron of the literary 
circle created around the new sovereign, Octavian Augustus. Satires are gaining sufficient notoriety and 

influence over its audience (mainly by their capacity to provoke, irritate and incense), in order for Horace 

not to make use of this discursive technique and develop a persuasive political ideology. In Horace`s works, 
the literary persona is constructed in accordance with the new political regime of Octavian Augustus which 

puts his satirical works in a niche between critical, protestant attitude and panegyric content. The ethical 

and moral aspects are intertwined with the political one, creating the opportunity not only to display a social 
mirror of the satirist`s acceptance, but to propagate the new imperial ideology. Consequently, the paper 

seeks to analyze Horace`s methods of constructing a judging, authoritative and powerful attitude through its 

literary persona. 

 
Keywords: Horace, satire, literary persona, political power, influencer 

 

 

Horace, member of Maecena`s literary circle, had a complex experience as writer, which 

permitted him to create and develop multiple discursive techniques, throughout which we 

distinguish his satires as a literary genre that has been approached in order to influence public 

opinion. In this respect, literature can be considered un espace de communication that has the power 

to persuade and shape the audience`s opinions and feelings. A certain level of similarity can be 

observed between the writers who had adhered to Maecena`s literary circle – a circle that 

coagulated around the personality of the new princeps (in persona of Octavian Augustus), but 

Horace distinguishes himself by the use of satire. In his hypostasis of satirist, Horace tried to gain 

affirmation if we consider that he made use of a genre that wasn`t too much used in that moment, 

and had been a literary genre that was implemented and developed by the Romans, and alsohad a 

big impact on its public. The importance of personal, auctorial, influence represents one of the main 

issues that had to be reached in its literary works, if we regard to the imperial literature as a whole 

propaganda machine. Consequently, Horace`s satires must be observed and interpreted by their 

contextualization: historically, poetically, and socially. In accordance with all of these three aspects, 

Horace is building a public, literary persona.  

The social aspects that may have had sought to accomplish by Horace could only remain a 

fragile hermeneutical speculation, mainly due to the lack of a personal written memoir or specific 

mentions of his private life. All that it is known comes from Horace`s own literary works, from 

which we can only guess if it was a private acceptance or a well pointed ideological usage. By the 

use of personal examples, a literary text has the capacity of being more convincing. Consequently, 

by considering the political ideology from that period, we may assume which was Horace`s 
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intention. This could only by an assumption, if we look upon to the genre that was chosen by the 

author
1
. Satire may not have been regarded and written as it is in modern literature, but for sure it 

had the power and capacity, through its hilarious remarks, to hide some personal, not otherwise 

accepted ideas. To identify all the personal implications remains a fragile espace d`interpretation 

which conducts us to investigate the auctorial understanding of the political themes and the use of 

literary techniques in favor of its ideological appliance.  

Horace`s Iter Brundisinum (Sermones I.V) could be considered one of the most relevant 

examples in this sense while it treatise a political subject, a social one and a personal one. Our 

historical sources confirm that Horace took part of three historic events (The Pact of Brundisium, 40 

BC
2
; Maecenas` mission to Athens, 38 BC; The Peace of Tarentum, 37 BC), from which the one to 

Brundisium is chosen to be the subject of one of his satires, perhaps for the reason that it represents 

the great reconciliation
3
 which was to result in the matrimony of Marc Antony and Octavia. From 

this rapprochement Octavian will gain public acceptance of its political practices and tactics, which 

may influenced Horace in his subject choosing. While composing the fifth satire, Horace might 

have had in mind Lucilius` exemplum (Iter Siculum) and might have fictionalized the journey by 

compressing two other historical events. In this iter Brundisinum, Horace suffered from sore eyes 

and dysentery – which may be considered a direct acceptance of his personal presence in this 

journey
4
, but doesn`t assure us that he was actually there. In the space of fact and fiction in this fifth 

satire, the presence of the auctorial persona can be sought. Real facts are hard to identify, as 

Edward Gibbon
5
 and other scholars have tried to track and measure Horace`s journey, but without 

reaching to a sharp conclusion. The statements and descriptions made by Horace`s literary persona 

could give birth to numerous hermeneutical speculations, in which some of the auctorial hypostasis 

can be identified: Horace as friend of power men (historical and political public position held by 

being in Maecena`s circle), Horace as observer of the Roman world (social observer), Horace as 

satirist (old and new/revived genre
6
 in Latin literature). In the same order of ideas, E. Gibbon 

(Gibbon, 1796: 94) expresses his disappointment in satire while Horace is writing about the details 

of a journey, considered by the historian as without significant value, if we exclude the political, 

propagandistic elements. His lead of interpretation seems accurate in its speculated purpose: 

``written to convince his enemies that his thoughts and occupations on the road were far from being 

of a serious or political nature`` (Gibbon, 1796: 94). Some clarifications can be noted for making 

the satirical porpoise clearer. One verse provides several meaning: hic oculis ego nigra meis 

collyria lippus/ illinere (Horace, I.V: 30-31). At a first reading we detect an assurance of Horace`s 

personal presence in iter Brundisinum, because of the recurrence of conjunctivitis in this type of 

journey. On the other hand, a more hidden, subversive, message can be identified at a speculative 

level. It resides in the political implication of the narrative persona. By observing the presence of 

sickness contextualized in the satire, we may be able to affirm that the narrative persona suffers 

from another type of incompetence, a socio-political one, more than a physical one. Firstly, his 

                                                             
1 Satire in detriment of the other genres used by Horace: lyric, pastoral, elegy, ode, epigram. 
2 Appian, The civil wars, V.64 remembers that the delegates chosen to go Brundisium were Asinius Pollio – amicus of 

Marc Antony, Maecenas – confident of Octavian, and L. Cocceius Nerva – considered neutral. While comparing the 

two sources, Appian`s and Horace`s, we do not detect many differences. The only exception is that Asinius Pollio is not 

present, his place being taken by C. Fonteius Capito: Interea Maecenas advenit atque/ Cocceius Capitoque simul 

Fonteius, ad unguem/ factus homo, Antoni non ut magis alter amicos. (Horace, Sermones, I.V:31-33). 
3 The common goal was the war against Sextus Pompeius.  
4 Widu-Wolfgang Ehlers (1985, pp. 69-83) debates Horace`s presence into this journey. 
5 E. Gibbon, Receuil de mes observations in Lord Sheffied (ed.), Miscellaneous Work of Edward Gibbon, vol. III, 

Dublin, 1976.  
6 The satires of Horace are to be considered old genre because it follows Lucili exemplum, and new/ revived genre due 

to its poor usage in Latin Literature at the beginning of the Principate.  
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handicap is that he cannot have pertinent political and scribal abilities
7
, as we can see from the 

method which is used for the satirical composition to be formed, more specifically through a 

comparison:  
  Huc venturus erat Maecenas optimus atque 

  Cocceius, missi magnis de rebus uterque 
  Legati, aversos soliti componere amicos 

  Hic oculis ego nigra meis collyria lippus  

  Illinere. (Horace, I. V: 27-31) 

Secondly, the sore eyes are cured when the narrator sees the mountains of his childhood: Incipit ex 

illo montes Apulia notos/ ostentare mihi, quos torret Atabulus et quos/ numquam erepsemus, nisi 

nos vicina Trivici (Horace, I.V: 77-79). The relationship between narrator and author is here very 

tense and solid, mainly due to the connection that is made between present and past: Horace an 

existing member of Maecenas` literary circle, therefore part of the high society, and Horace as the 

son of a former slave
8
 and later expropriated freedman

9
. In his personal situation there is no going 

back and no deep feelings to expose, only a tear in his eye and a spectra haunting his dreams 

(Horace, I.V: 82-85). The author`s only solution is to go straightforward and keep his membership 

as an Augustan writer. He is no Lucilius, as for him to be situated in a secure position
10

, and he 

knows his limits, therefore the satire has an abrupt finalization: Brundisimum longae finis 

chartaeque viaequest (Horace, I.V: 104). An ex abrupto end intrigues the reader, because it seems 

that the journey became more interesting, but from another perspective, that of one in which Horace 

wins every point that he makes, the satirist has to put an end to his verses. The main reason seems to 

be satire`s impossibility to cross borders. There are places that he, as a writer, cannot take us
11

. To 

justify his lack, the satirist finishes the story-telling and makes use of personal criticism. Author`s 

failures and vices (among which we notice the carnal pleasure of having a hooker: Sermones, I.V: 

82-85) are becoming a façade of personal, auctorial freedom limits.      

Self-criticism is often used by Horace in his work
12

 and it could be described as a discursive 

technique which is capable of serving useful and various purposes
13

. At the political level of the 

hermeneutical exegesis we can detect the presence of the auctorial, personal, intervention: Horace 

as a member of Maecenas` and Octavian`s circle who has the commitment to serve the purpose of 

its circle of friends. In this specific case, the satirist displays a self-critic attitude, accusing himself 

that he cannot be situated at the same level with some other pertinent politic figures, such as 

Cocceius or Fonteius: 
Interea Maecenas advenit atque 

Cocceiu Copitoque simul Fonteius, ad unguem 

Factus homo, Antoni non ut magis alter amicus. (Horace, I.V: 31-33) 

                                                             
7 Andrea Cucchiarelli shows that Horace`s lippitudo (conjunctivitis) has a similar history in Greek Old Comedy, where 
it symbolizes the political incapacity. The similarity is made in connection with the ``blear-eyes`` of Neoclides of 

Aristotle (Eccl. 395-407). The idea is sustained also by Kirk Freudenburg in Satires of Rome. p.54.  
8 Horace`s father was probably a Venutian who was taken captive by Roman in the Social War, which makes him a 

slave – even for a part of his life.    
9 His father was expropriated after Philippi, when Octavian decided to encourage the military life by giving properties 

to veterans.   
10 Lucilius dared to use a virulent and direct tone in his satires, in behalf of his social position: Roman citizen of the 

equestrian class and member of the Scipionic Circle. 
11 To be seen in contrast with the Lucilian example, a far more detailed description of a journey. Kirk Freudenburg 

(2004: 55-58), in his trying to justify Horace`s choice of ending the satire ex abrupto, argues that it may be a matter of 

high diplomacy and political issues to which Horace doesn`t have the position and power to assist and describe. In 
accordance, a limit to his freedom is set. 
12 Not only in satire, but also in his Epistles. 
13 In Epicurean Ethics in Horace: The psychology of Satire, Sergio Yona is sustaining the idea that the self-criticism in 

satire represents a use provided by the Stoics. 
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The critical attitude towards his incapacity to serve a high cause – a political and historical journey– 

must have been a method of excuse his moderate interventions. A similar incapacity is described in 

the programmatic satire of the second book of Sermones: 
Caesaris invicti res dicere, multa laborum 

Praemia laturus. ,,Cupidum, pater optime, vires 
Deficient; neque enim quivis horrentia pilis 

Agmina nec fracta pereuntes cuspide Gallos 

Aut labentis equo describit vulnere Parthi. 
,,Attamen et iustum poteras et scribere fortem, 

Scipiadam ut sapiens Lucilius``. ,,Haud mihi dero, 

Cum res ipsa feret: nisi dextro tempore Flacci 

Verba per attentam non ibunt Caesaris aurem 
Cui male si palpere, recalcitrat undique tutus.``  

(Horace, II.I: 11-20) 

Instead of describing military campaigns and offend the new Caesar, Horace is choosing to 

celebrate his achievements and qualities from a different perspective. Octavian is appreciated as an 

intelligent political man, attamen et iustum potera et scribere fortem (Horace, II.I: 16). The writer`s 

panegyric choice is minor, and also critical, at the limit of being an author `s form of protest against 

the new rule. Author`s objection is subtly transferred into the satirical discourse. In his 

recommendation for other writers, he introduces a critical perspective towards the image of 

Octavian: a man with an umbrageous and capricious character that has all the power in his hands. 

Therefore, a writer must be very careful not to upset him: cui male si palpere, recalcitrant undique 

tutus (Horace, II.I: 20). Having a capricious personality and total power could not be a desirable 

association, but he is also the military leader that restored the Roman state after the civil wars and 

must be appreciated for this. Satire V from the second book of Sermones, probably written after 

Actium (somewhere between 31-30 BC) presents also Octavian as a military leader: iuvenis and 

magnus (Horace, II.V:62, 64). Political language and themes are now mixed in the fictional world 

of satire where Tiresias predicts the future glory of Rome under the arms of Octavian. We cannot 

know with certainty if Horace truly believed in his own statements, since some contradictory 

positions are observed: Octavian is a good military person, but he is an adept of one-man rule – 

which could fell under the undesirable incidence of capricious behaviour. A discursive equilibrium 

is sought by Horace in his literary works. His narrative persona finds the best route to feign in a 

satirical construction. A complete detachment of his private life from his writings could not be 

made, as long as every written message has judicial power, but at least he has the freedom of 

writing satire, a subtle and intricate type of discourse. At the end of Sermones II.I, Horace emphasis 

the marshy ground on which a satirist is staying:  
,,Equidem nihil hinc diffindere possum. 
Sed tame nut monitus caveas, ne forte negoti 

Incutiat tibi quid sanctarum inscitia legum: 

Si mala condiderit in quem quis carmina, ius est 
Iudiciumque`` (Horace, II.I: 79-83)                

In other words, a satirist must be very careful with his words in order for him not to fall under the 

incidence of law – a law set in Lex duodecim tabularum, consequently a sacred one. Three main 

interpretation lines converge from the same Horatian sentence: 1. The Romans keep and respect 

their traditional laws, 2. The writer has judicial responsibility of his published ideas, 3. Satire had 

the power to influence public opinion
14

.    

                                                             
14 A closer approach to the judicial power of a written world, emphasizing Horatian satire, is made in the following 

article: Roxana Lazarescu, Satire as an agent of social control in Ancient Roman culture. Lucilius and Horace in Iulian 

Boldea (ed.), Literature as Mediator. Intersecting Discourses and Dialogues in a Multicultural World, Tîrgu Mureș, 

Mureș, 2018, pp. 284-289, therefore not largely debated here.  
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The use of satire, as a literary genre suitable for exposing Horace`s conceptions, could be 

also justified by considering it a convenient technique of gaining recognition (at a public and 

private level). Public acceptance and recognition is gained by the facile circulation of humor and 

invective. The following verses not only that they attest writer`s perception over satire, but they also 

indicate satire`s notorious usage, as it represents a source of fright for guilty persons
15

: 
``Postquam Discordia taetra 

Belli ferratos postes portasque refregit``, 
Iuvenias etiam disiecti membra poetae. 

Hactenus haec: alias iustum sit necne poema. 

Nunc illud tantum quaeram, meritone tibi sit 
Suspectum genus hoc scribendi. Sulcius acer 

Ambulat et Caprius, rauci male cumque libellis, 

Magnus uterque timor latronibus; at bene siquis 

Et vivat puris manibus, contemnat utrumque. (Horace, I.IV: 60-68). 

 Horace`s use of satiric discourse demonstrates that a difference between narrative persona 

and the social figure of the author can be made. These variations are emphasizing the role of satire 

as an instrument of propagandistic ideology, in Horace`s case the glorification of Maecena and 

Octavian Augustus, even though some sharp critical remarks are to be discovered at a second 

hermeneutical level. Enclosed in these verses is to be found the double status of Horace: his 

position as public Roman author and his literary, narrative persona.     
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Abstract: The dystopian Gilead, the totalitarian Earth depicted by the Canadian author Margaret Atwood, is 

the unfortunate examples of how the corporatist state could find ingenious ways of creating and at the same 
time, destroying the human individual. The author creates a world that is a grotesque implementation of the 

Biblical dogma. The theocratic state of Gilead tries to create an earthly Heaven. Using the Bible, twisting 

and bending language and fundamental believes in order to imbody the ideas of a group of people, the state 
of Gilead has apparently found the perfect world for men, that accept and take on the teaching of the few, 

and the less perfect structure for the women who lose the small thread of independence they fought so hard 

for. The earthly Heaven has failed, just like everything mean to be ideal, but built by man. 
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     In 1985 Margaret Atwood publishes one of the most famous and controversial  feminist 

novels of the century, The Handmaidřs Tale. By doing an X-ray of a society that has totally 

destroyed the women‘s individuality and erased her already frail victories for independence, 

Margaret Atwood relises a remarkable novel, whose obvious intention is to criticize a world in 

which the women still struggle for human rights.  

     Margaret Eleanor Atwood was born in Ottawa, Ontario, in 1939. Her  writing career is 

built by published books that include poetry, prose, criticism, fiction, history and children‘s books. 

The amount, the variety and the quality of her lifetime work made her one of the most appreciated 

Canadian writer and one of the best known feminist fighter.  The society imagined by the author  in 

one of her best works,  The handmaidřs tale,  is a totalitarian world in which mainly the women feel 

the oppressive and torture of a false utopia. 

    Gilead, like all dystopias, is built on the structure of a utopia but it is far for being one. 

The theocratic power that took over the state has implemented its own apparently perfect 

perspective of the world. In their vision, utopia is the present. But for the people, and especially for 

the women, the Power‘s utopia is nothing else but a failed perfection, a dystopia.   

                  Atwood sets her dystopian society in a near future, in the United States where the 

balance of power has shifted and the Extreme Right movement has taken the power and established 

a totalitarian regime. Gilead‘s society is ruled after strict rules that alienate individuals. Criminality 

has been eradicated. Despite all that, the official executions are common. Pornography is banned 

and the newspapers are inexistent (except for some official documents). The cities have become real 

fortresses. No one is allowed to wonder through the urban space without a passing permit that will 

be checked at different points by armed solders. The universities were transformed in education 

centers where the handmaids are trained or other people are re-educated. The food is missing and 

most of the jobs have disappeared. The women have become an asset and each of them has a 

specific job, recognizable by the color of their clothes. Religion has become the prime principle of 

this dystopian society. Everything considered illegal is in fact based on the Bible. Imagination, 

thinking, questioning are all considered sins and are treated as illegalities. The oppressive systems 

operate through The Eye, a kind of Orwell‘s Thought Police that controls everything. All these were 

supposed to be temporary, as a measure against the cover up story of the Islamic terrorists that had 
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killed the government and in order to prevent the collapse of the state. But the temporary became 

permanent. The theocratic power that implemented its religious utopia is the present and the future 

of Gilead. The misogynist society that understates women has all the characteristics of a dystopia.  

 The striking feature of the dystopian society of Gilead is the structure of women according 

to their disposition. Totally reduced to their most organic competences, the Gilead‘s women are 

stripped of their economic power by an overnight action in which all their money was transferred to 

their closest male relative. Without economical power or any other kind of authority, the women‘s 

role is completely tied to her ability to give birth. The rulers of Gilead have created a strictly 

hierarchal society in which women and men are assigned to castes according to their usefulness. 

The gap between sexes is more obvious than ever. Women may be handmaids, which serve as 

surrogate mothers for the rich families, such as Offred, the heroine of Atwood‘s novel; Wives of 

those in power, the ones that decide whether a handmaid is suitable or not; Aunts, the unmarried 

women who oversee and educate the handmaids to became obedient; Marthas are unmarried 

women who perform household chores for those in power and Econowives, who are married to 

lower class men who do not merit Marthas or handmaids and have to perform the tasks of both 

handmaids and Marthas. The men are either Commanders, those in charge of the government and 

afford all kind of luxuries like handmaids and Marthas, Angels, elite soldiers fighting Gilead‘s 

wars, or Guardians, lesser rank soldiers who provide security to the community as well performing 

other menial tasks as assigned. Anyone – man or woman – who does not adhere to this social 

structure is either killed or sent to the Colonies, to work with radioactive material. (Boulware, Style 

Upon Style: The Handmaid‘s Tale as a Palimpsest of Genres, 3)  

              This church-society régime condones such an unorthodox practice out of necessity to 

overcome a fertility crisis amongst the dwindling Caucasian population; as one of the novel‘s 

epigrams suggests, the polygamy of the Old Testament provides the sanction. True to the precedent 

set in Genesis, the Commander‘s Wife arranges and supervises these sex sessions, in which the 

handmaid, de-sexed and dehumanized, is obliged to participate. The dire alternative for the 

handmaid is banishment to the colonies, where women clean up radioactive waste as slave-

labourers. (Bloom, Margaret Atwood‘s The Handmaid‘s Tale, 4) 

A woman‘s usefulness in this dystopian society is determined according to whether she is 

fertile or not. The ones that had the ability of giving birth were, fortunately, placed under the direct 

coordination of a Commander‘s Wife who could not procreate. I say fortunately because the other 

women, who were not fertile, called Unwomen, were sent to work in horrible conditions on the very 

edge of society. Others, who refused and fought against the oppression, ended up in brothels, as 

sexual toys for men.   

The main character of the novel is Offred, a handmaid. Her job is to give birth. She is, like 

many others, the incubator for the child of a rich family. She lives near the campus of what was 

Harvard University. Her real name is unknown and the appellative of ―Offred‖ could be explained 

as being the genitive ―of Fred‖ (the Commander‘s name), an evidence that she is a mere object 

belonging to someone.         

              Monica-Mirabela Zara speaks about the denial of identity in The Handmaid‘s Tale and the 

name of the heroine and says that ― her name emphasize the idea of subordination and passivity 

traditionally ascribed to the women but brought to the extreme in Atwood‘s dystopia‖ (186) 

This society destroys the feminine existence and erodes the very concept of woman. It un-

wraps the fair-genre of any individual or emotional feeling and brings them at a purely biological 

level. It is impossible to see them more than what the general view lets them to be, house-women, 

child-bearers or merely entertainment.  

 The handmaids and Offred herself live in a totally closed world. They aren‘t allowed to 

speak to anyone outside their homes because this is an illegal activity. They are also not allowed to 

read or use any luxury items like hand-creams or other clothes than the ones given by their social 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

625 

 

status, all red in colour. Their only purpose for existing in Gilead is to keep their bodies healthy and 

to procreate for the wealthy families that can afford such a ―rare specimen‖. 

The women were forbidden to think because it was considered to be a sin against the 

religiousness of the state. Under the close surveillance of The Eye, such crime was punished by 

exile in one of the many colonies of Unwomen. These were forced to work with radioactive 

materials to ensure the economy of the state.   

The executions were something common even if the Power affirms that criminality has 

been eradicated. Death was the punishment for the ones that rose and refused to see the ―realities‖ 

provided by the system, especially men because women had other kinds of castigation.   

Reading was also forbidden in the Gilead society. Except the ritual of reading the Bible by 

the man in charge, the women were not allowed to have access to any kind of lecture. That was also 

punishable.   

Zara notices that ―Offred‘s security and even her life depend on how well she can manage 

the enforced relationship, namely with the Commander and with his wife or with her shopping 

partners‖ 193). The idea is that handmaids were supposed to be obedient and make their presence as 

silent as possible. Not doing this and offending or angering in any way the Wives would lead to 

displacement or exile in the colonies.   

Another punishment is for the ones that refuse to be educated or to adopt willingly the 

rules of the male power, is prostitution. One of these women is Moira. She was in the same Red 

Centre with Offred. From here she tried to escape many times but failed. When captured she was 

subjected to a cruel beating from the Aunts that was supposed to calm her down. That never 

happened. She kept trying until she finally managed to escape. When Offred encounters her again, 

she is a prostitute, the lowest condition a women can have, ―selling her body to offer transient 

pleasures to men‖ (Zara, 193) 

In order to keep the illusion of the perfect world within a distorted society, the totalitarian 

power has resorted to some very creative ways of mass control. Dystopia‘s main propriety is the 

harsh way through which the control over the masses is maintained. Having in view the things that 

would make aperson believe without asking, dystopia uses the oppression and physical re-education 

to destroy the human individual and to reduce to silence any kind of rebel reaction.  

Boulware is the one that resumes very well the ways of coercion in the Gilead society in 

his thesis ―Style Upon Style: The Handmaid's Tale as a Palimpsest of Genres‖. He affirms that 

―while the Gilead regime effectively robs women of their individual identities and transforms them 

into replaceable objects in the economy pd the state, the injustice of Gilead does not only apply to 

the handmaids. All women, and almost men, are under the strict control of the government, who 

maintain power through violence, terror, coercion, and surveillance.. In her daily walks to town to 

buy the house‘s groceries (which are, of course, rationed in this time of war), Offred and her 

assigned companion handmaid, Ofglen, pass through military checkpoints commanded by 

Guardians; everyone must live under strict adherence to Biblical law, as all forms of secularism 

have been banned. Offred and Ofglen often go to look at the Wall, the brick enclosure around the 

university where traitors to the Republic are hanged as a public warning. When the reader first 

encounters this, six male doctors have been hung. The placards around their necks that show their 

crime reveal that they were abortionists in the time before. Offred notes, ‗These men, we‘ve been 

told, are like war criminals. It‘s no excuse that what they did was legal at the time: their crimes are 

retroactive‘‖ (33) 

These ways of controlling the crowd were established in order to consolidate absolute 

power, but they could do so only by creating the most stable society possible, the greatest 

contentment distributed among the largest number of people. For being able to do that, control was 

very important. For many citizens of these lands the utopian project of the totalitarian systems was a 

success. For the satisfied citizens, no better society can be imagined, and none could more skillfully 
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manage human desires and needs. These are utopias that have come to pass, presumably in our own 

world. And that turns out to be the problem, for all of these paradises are really varieties of hell.  

The Gilead world is ruled by what Taylor J. Boulware calls, in numerous situations, ―sons 

of Jacob‖, the man. The soil of  their ideal society is the Bible and the principles promoted by it. No 

second marriages were allowed and the ones that were married the second time were deported and 

their children relocated in other families. Offred is one of these ―second married women‖. She has 

lost her husband and daughter due to this religious ideal and now she is forced to become a cell 

from this hideous organism called Gilead. 

 Offred was this unidentified, faithful wife of Luke, mother of a daughter, and successful 

clerk or computer operator working in the displacing room of an office or possibly a library among 

eight or ten other female employees before becoming a handmaid. Early in the novel, before she has 

become ―Offred,‖ she is separated from work and loses control of her finances, feels the pangs of 

paranoia, and agrees to attempt flight across the Canadian border. The failure of her family‘s escape 

leaves her uncertain as to the safety and disposition of family members, who may still survive in the 

society of Gilead. After becoming the psychologically conditioned Handmaid and mistress of 

Commander Frederick, she fails her state-mandated mission—to conceive a child. Agreeing to the 

urging of Serena Joy, Offred becomes the lover of Nick, the family chauffeur. At Nick‘s instigation, 

Offred flees with double agents posing as the secret police. Evidence suggests that she departed the 

Boston area via the Underground Femaleroad, settled in a Quaker way station in Bangor, Maine, 

and taped a narrative about her servitude in Gilead. Like other escapees, Offred may have relocated 

in Canada or England, possibly to live in seclusion. (Snodgrass, 17)   

     Offred‘s destiny is tied to her being a fertile woman in a society that exploits especially 

that female‘s physical abilities. Because of her ―job‖ design by the new Power, she ends up in the 

house of a Commander that isn‘t willing to see her more than a ―walking womb‖ (Atwood, The 

Handmaid‘s Tale, 136). The women, but not only them, are sacrificed for a theocratic utopian ideal 

of a few.  

But in order to maintain the ―religiosity‖ of the State, every evening, the Commander reads 

to his entire household from the Bible. The ceremony implies all women and men of the house and 

it is obligatory. After this, ―copulation‖ happens, where Offred‘s obligations are simple and imply 

total objectivity and and no emotional implication. The Commander, his Wife and the handmaid go 

upstairs and try to procreate. The process is very impersonal and it implies that the handmaid is an 

intermediary between the Commander and his Wife during the actual process of reproducing. It is a 

procedure that tries to reduce to the minimum the status of a handmaid and tries to give a false idea, 

that the Wife is the actual bearer of the child, so Offred and other handmaids are not even allowed 

to keep their absurd social status during this physical interaction.   

The dystopian heroine of the novel, Offred, is extremely complex and it astonishes the 

reader with her strenght and determination. Her character creates a glimpse of light in the dystopian 

darkness. She manages to escapes. She becomes a heroine by proving that escape from dystopia is 

possible.  

Florin Irimia talks about Offred as an anti-heroine because she is not as the reader would 

like her to be. She ―accepts her own limits‖ (―Povestea cameristei‖; trans. mine). Indeed, she seems 

to be at peace with her dystopian life maybe because she wasn‘t very militant for the woman‘s 

rights before the state of Gilead. She, unlike Moira (who fought hard and endured punishments for 

her desperate attempts of escaping) is a fortunate victim of the circumstances. Her fight is carried 

by others and she is someone else‘s victory over the system. 

Offred is trapped in a world that tries to destroy them as individuals. They struggle to 

escape and question the social and political system that governs the state. The dystopian character is 

alienated because he is different. The definition given to alienation by Robert Tally serves our 

purpose and shows very well the condition of the hero of a dystopian world: ‖The term alienation 

has its simple meaning—a condition of being estranged from someone or something. […] In social 
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psychology, alienation refers to a person‘s psychological withdrawal from society. In this sense, the 

alienated individual is isolated from other people. In critical social theory, alienation has an 

additional sense of separating the individual from his or her self, a fragmenting of one‘s self 

through work. […] In literature, the theme of alienation most often appears as the psychological 

isolation of an individual from the community or society.‖ (Reading the Original: Alienation, 2) 

As Tally very well notices, the alienated dystopian hero is isolated from other people, 

isolation that comes from the dread toward the totalitarian power. Because he is part of an 

oppressive system that controls through fear, the dystopian character is special in respect that he 

chooses to fight or to escape. He cannot talk to other people about his disobediences so he isolates 

him/her self up to a point. Both Winston and Offred have a journal which hides their most inner 

wishes and thoughts.  

Offred, on the other hand, has no choice. She is part of a cast of women that are invisible 

for the others. No one can talk to them or even look them because the Power says so. It is a state of 

existence that has nothing to do with her choice. The loneliness and need for normality is so deep 

that she says:  I want Luke here so badly. I want to be held and told my name. I want to be valued, 

in ways that I am not; I want to be more than valuable. I repeat my former name, remind myself of 

what I once could do, how others saw me and spoke to me. I want to be noticed. I want to steal 

something. `(97)   

In Gilead, being infertile is a crime and it is punished with hard work in terrible conditions. 

The women are the ones responsible for reproduction and the only ones guilty if this fails. Offred 

notices:  There is no such thing as a sterile man, not officially. There are only women who are 

fruitful and women who are barren, thatřs the law. (61)  

Even if men are the reason for the failure of the reproduction process, they are never 

blamed or punished. They transfer all their inabilities upon the frail figures of women, them being 

often punished for the men‘s deficiency.  

By doing so, the society that dehumanizes people strips itself of its own core because the 

notion of ―human‖ implies two important elements. The body that is the material organized 

substance of a human and the soul, the spiritual part. The Bible considered our bodies to be weak, a 

perishable structure that only limits us in our relation with the Supreme Perfection- God, since God 

himself is a spiritual existence.  

Used by all totalitarian structures, the weak body controls the mind and breaks the soul. As 

a powerless component of the human, the body cannot resist to prolonged and continuous pain and 

it will finally crash. The end result might be death. If the body does not give up to torture or to any 

other kind of pain-inflicting process, the mind will eventually renounce.  

The body seen as perfection itself by Greek artists is no more. In the dystopian society, the 

body is just a tool of manipulation. The re-education process involves the help of the body. It 

becomes a prison of the soul, of the thought, of everything a person is. If the mind tells you to stick 

to your principles, the dystopian world will destroy them by subjecting the individual to a process 

of torture until the burden is so strong that the mind gives up.   

Offred thinks at her frail body and notices with sadness:   I canřt think of myself, my body 

without seeing the skeleton…. A cradle of life, made of bones; and within, hazards, warped 

proteins, bad crystals jagged as glass (Atwood, The Handmaid‘s Tale, 107). Boulware notices that 

―Offred cannot think of herself without thinking of her damaged body. Again, how she conceives of 

herself is intimately connected with her body; because her conception of her body has been so 

radically altered by the regime, so too has her identity. Atwood‘s exploration of identity‘s relation 

to the body, and in particular, how power structures work to control bodies, especially the bodies of 

women, reveals that to lose control of one‘s body … means losing control over identity‖. (―Style 

Upon Style‖ 72) 

The women that live in Gilead are the most oppressed social cast within the state. Offred‘s 

totally particular existence is reduced to a certain biological ability, that is, to give birth. She is no 
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longer a person. The dehumanization process is simple and it consists in the loss of all economical 

power, the change of the name, the rupture from the family, alienation, surveillance and the 

placement in rich families as a surrogate mother, if fertile, or as Marthas, if lucky. The dystopian 

society has destroyed the concept of an  independent women. They are now proprieties of the state, 

marked like cattle with a tattoo.  

Beginning with Plato‘s Republic, More‘s Utopia and continuing with other ageless literary 

utopias, the existence of the ideal world as more than a literary genre is proved to be impossible, 

since our universal history has at least three major episodes to carry forth: Communism, Fascism 

and Nazism.   

 Adapted to the needs of the age, utopias are neither ideal, neither perfect. Being the result 

of the human intellect, limited by a perishable body, utopia will always have as a result a dystopia.   

As flipside of the coin, dystopia is also the product of the human mind. Its particular 

creation can coexist with the concept of idealness and create a sort of utopia but for the few, while 

the majority is victim of an oppressive implementation of a personal ideal.  

Offred, a literary dystopian heroine lives someone else‘s ideal. A failed implementation of 

it puts pressure upon the individuality of the human and forces her to either accept or rebel. By 

rebelling she becomes a heroine, she rises above the system and proves once more that the human 

spirit survives the anguish of an oppressive man-built universe.    
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Abstract: The present study aims to analyze the main ideas of realism and utopian idealism in the 
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focusing on the realists Edward-Hallet Carr and Hans Morgenthau. In the second part of the paper, the way 

the League of Nations functions according to the principles of utopian idealism and the causes that led to its 
failure at the beginning of the Second World War, as well as the most important critics brought by the 

realists, will be exposed. Finally, an analysis will be made of how realists believe that the League of Nations 

could have functioned effectively and would not have reached the outbreak of war. 
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1. Principalele idei ale realismului și idealismului utopic 

 

        Şcoala realistă a relaţiilor internaţionale îşi are originea în perioada dintre cele două războaie 

mondiale, însă maxima influenţă a realismului s-a consumat în timpul Războiului Rece, fiind într-o 

permanentă luptă de idei cu liberalismul. Odată cu prăbuşirea U.R.S.S. realismul a încetat să mai  

aibă o influenţă puternică asupra relaţiilor internaţionale, lăsând locul şcolilor alternative cum ar fi 

constructivismul sau postmodernismul. Pricipalii exponenţi ai realismului au fost  (sau sunt ) printre 

alţii Edward Hallet Carr, Hans Morgenthau, Henri Kissinger, Kenneth Waltz, Raymond Aron, John 

Hertz ş.a. .  

           Morgenthau  merge până acolo încât identifică nu mai puţin de şase principii ale realismului 

politic. Primul dintre acestea consideră că politica este guvernată de legi obiective, cu rădăcini în 

natura umană. Al doilea principiu se referă la importanţa conceptului de interes, definit în termeni 

de putere. Acest concept este văzut ca nodul ce leagă raţiunea care încearcă să înţeleagă po litica 

internaţională de faptele care trebuie înţelese. Următorul principiu este legat tot de interes, acesta 

fiind considerat esenţa politicii, şi nefiind afectat de circumstanţe de loc sau de timp. În emiterea 

acestui principiu Morghentau s-a inspirat din activitatea diplomaţilor din secolul XIX, chiar el 

recunoscând asta, citându-l pe lordul Salisbury care afirma că singura legătură de uniune care 

rezistă între naţiuni este absenţa oricăror interese conflictuale
1
.  Principiul al patrulea  se referă la 

moralitatea acţiunilor politice, realismul considerând că principiile morale universale nu pot fii 

aplicate acţiunii statelor, ci trebuie trecute prin filtrul circumstanţelor concrete ale timpului şi 

spaţiului. Penultimul principiu se referă la refuzul realismului politc de a identifica aspiraţiile 

morale ale unei naţiuni individuale cu legile morale care guvernează universul . În sfârşit ultima 

lege a realismului susţine autonomia sferei politice din punct de vedere intelectual.  

            La începuturile sale, teoria realistă se rezuma la a critica organizarea sistemului mondial din 

perioada interbelică, precum şi curentul care influenţa atunci gândirea factorilor de decizie, numit 

idealism, sau utopism conform lui E.H.Carr. De altfel, nenumăraţi autori  consideră că acest realism 

clasic s-a născut practic din anti-idealism.  

                                                             
1 Hans Morgenthau , Politica între Naţiuni , Bucureşti , Polirom , 2007 , p.50 .  
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          Idealismul a apărut odată cu sfârşitul Primului Război Mondial, atunci când, după cum afirmă 

Steffano Guzzini, rolul diplomaţiei şi al războiului au fost regândite din temelii
2
. Noua politică avea 

ca scop găsirea cauzelor care au dus la  începerea războiului, precum şi evitarea acestora pe viitor. 

Practic, în viziunea idealiştilor războiul trebuia contracarat prin orice mijloc, redefinind astfel  

înţelesul şi scopul politicii externe, ba chiar şi modalitatea de a concepe relaţiile externe. Ei vizau 

crearea unui mediu internaţional în care un război să fie imposibil de realizat, acest lucru putând fi 

făcut prin înlocuirea politicii puterii cu un sistem al securităţii colective. Astfel, comunitatea 

internaţională, în întregul ei. trebuia să se opună şi să împiedice într-un mod mai eficient folosirea 

ilegitimă a violenţei. Pentru realizarea acestui obiectiv era necesar crearea unui organism 

internaţional, din care să facă parte toate statele democratice, care urma să devină instrumentul 

diplomaţiei internaţionale. Printre primii care au adoptat această nouă mentalitate s-a numărat şi 

preşedintele de atunci al Statelor Unite, Woodrow Wilson.  

           Referitor la război, idealiştii au ajuns la concluzia că există două tipuri de cauze care au stat 

la  baza izbucnirii războiului: obiective şi subiective. Cea mai importantă dintre primele este aceea 

că nu sistemul, ci guvernul unui stat este principalul vinovat în apariţia unui conflict, deoarece nu 

ţin cont de interesele propriilor cetăţeni. Cele vizate  

sunt în special guvernele nedemocratice, împotriva cărora trebuiau luate măsuri. Principala cauză 

subiectivă este legată de activitatea vechii diplomaţii, condamnându-se faptul că deciziile se luau 

peste capul populaţiei, criticându-se de asemenea diplomaţia secretă
3
, aceasta fiind considerată una 

din principlalele cauze ale izbucnirii Primului Război Mondial, cele două blocuri combatante fiind 

constituite în acest fel, în urma unor tratate secrete.  

       Primele critici realiste asupra acestui tip de politică au apărut încă din acea perioadă, însă 

lucrările care au stat la baza creării acestui curent au apărut imediat după sfârşitul războiulu . Cei 

doi analişti consideraţi a fi întemeietorii realismului clasic au fost Edward Hallet Carr şi Hans 

Morgenthau, iar lucrările lor de referinţă au fost The Twenty Years Crisis  ( Carr ) şi Politica între 

Naţiuni ( Morgenthau ) .  

         Prima contradicţie între cele două curente a fost legată de rolul războiului în sistemul 

internaţional. În gândirea lor, idelaliştii considerau că, pentru ca evenimenetele din 1914 se nu se 

mai repete, războiul trebuia eliminat, militând pentru rezolvarea paşnică a oricărui conflict. În 

schimb realiştii, deşi  erau şi ei motivaţi la acea vreme de limitarea conflagraţiilor, susţineau că 

războiul este un mijoc necesar, care nu trebuie neglijat. Mai mult realismul mergea până acolo încât 

considera că politica internaţională trebuia să se adapteze războiului total, pacea nefiind altceva 

decât o prelungire a acestuia.  

          Cel dintâi care a atacat idealismul a fost Carr, în ediţia secundă a lucrării sale amintite mai 

sus, apărută în 1946. El şi-a bazat atacul în primul rând prin contestarea existenţei armoniei 

intereselor, fiind de părere că idealismul are trei mari defecte: motivaţia este considerată prioritară 

faţă de interese, etica faţă de politică şi teoria faţă de practică, iar realismul este exact opusul  

acestor concepte. Cu alte cuvinte, realismul este o cercetare a consecinţelor, este empiric şi sceptic, 

adică analizează întâi urmările acţiunilor pe care urmează să le desfăşoare, apoi restul. De 

asemenea, nu judecă politica pe baza unui proiect teoretic anterior, ci se raportează la situaţia din 

prezent. De asemenea, realismul se raportează la principiul de ce este lumea nu ce este ea
4
 .  

          Carr consideră că ideile idealiste cu privire la armonia intereselor îşi au originea în gândirea 

economică liberală, pe scurt numită politica laissez-faire.   

         El a susţinut că relaţia dintre realism şi utopie era dinamică şi dialectică. Chiar dacă era un 

critic sever al gândirii utopice din anii ‘30 şi‘40, el a recunoscut că realismul fără utopie ar putea 

degenera într-o realpolitik cinică: „realismul consecvent exclude patru lucruri care par să fie 

ingredientele esenţiale ale oricărei reflecţii politice eficiente: un  

                                                             
2 Steffano Guzzini , Realism şi relaţii internaţionale , Iaşi , Institutul European , 1999 , p. 46 . 
3 Ibidem , p. 49.. 
4 Ibidem , p.54 .  
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scop finit, un apel emoţional, un drept al judecăţiii morale şi o bază pentru acţiune ‖
5
.  

 

 

        2.  Aplicarea celor două teorii în sistemul internaţional din perioada interbelică 

 

 

          Influenţa gândirii idealiste din perioada interbelică s-a materializat imediat după sfârşitul 

Primului Război Mondial, atunci când a fost înfiinţată Societatea Naţiunilor, organismul 

internaţional ce a avut un rol esenţial în această perioadă. Principalul scop al acesteia era acela de a 

evita cauele care au stat la baza producerii Primului Război Mondial, ba mai mult mergea până la 

considerentul că războiul trebuie interzis  definitiv. Într-un astfel de climat, Societatea îşi asuma 

rolul de a supraveghea punerea în aplicare a hotărârilor ce se luau în cadrul său, precum şi rolul de 

mediator în cazul în care apăreau conflicte interstatale, acestea fiind automat rezolvate pe cale 

paşnică. La aceste acţiuni trebuiau să participe activ toate ţările membre , astfel că pentru prima dată 

a fost pus în aplicare, la nivel mondial, sistemul securităţii colective. Sancţiunile pentru cei ce 

încălcau legea erau extrem de diversificate, pornind de la sancţiuni economice şi diplomatice şi 

ajungând până la utilizarea forţei colective în vederea asistării victimelor agresiunii. Organizaţia a 

fost înfiinţată în anul 1919, la iniţiativa preşedintelui american Woodrow Wilson care, după cum am 

spus mai sus, fusese printre primii oameni politici contaminaţi de aceast curent. În momentul 

creării, din ea au făcut parte toate ţările învingătoare din Primul Război Mondial , precum şi unele 

care au fost neutre. La scurt timp , S.U.A. au fost nevoite să se retragă, la presiunile Congresului, 

care dorea o revenire la politica izolaţionistă ce a caracterizat acest stat până la Primul Război 

Mondial, astfel că Liga Naţiunilor rămânea fără principalul pilon de susţinere şi în acelaşi timp 

garantul menţinerii securităţii colective.  

           De acest eveniment este legată şi una din direcţiile criticii realismului asupra idealismului şi 

anume faptul că, deşi se voia a fi o organizaţie globală, Societatea  

Naţiunilor nu a avut decât pentru scurt timp printre membri săi, statele cele mai importante la nivel 

mondial, anume S.U.A. şi U.R.S.S.. Astfel, acţiunile organizaţiei nu puteau fi eficiente chiar dacă 

aceasta avea pretenţia ca orice stat, indiferent că era sau nu membru, să-i respecte deciziile.  

        Principala bază pe care se susţinea Liga Naţiunilor era menţinerea statu quo-ului realizat la 

Conferinţa de la Paris din 1919. Carr a afirmat că optimismul şi credinţa în securitatea colectivă ca 

şi instituirea Ligii Naţiunilor, creată pentru a o pune în aplicare, 

s-au bazat pe ipoteza eronată potrivit căreia toate marile puteri din sistemul internaţional erau 

mulţumite cu statu quo-ul teritorial şi politic. Într-o lume de state suverane cu puteri inegale, 

aceasta era însă o improbabilitate. Prin urmare, conflictul dintre state nu era doar o consecinţă a 

eşecului de a se înţelege între ele, ci şi rezultatul inevitabil al unor aspiraţii 

incompatibile care ar fi putut fi rezolvate doar prin negociere prin prisma echilibrului de putere şi 

nu făcându-se apel la principii „universale― de conduită morală. De aceea, el a respins ideea că 

pacea ar putea rezulta din reproducerea în relaţiile dintre state a proceselor juridice sau legislative 

care puteau fi impuse de state doar în spaţiul lor intern
6
.  

        Afirmaţiile lui Carr sunt întărite de faptul că astfel de state, ce contestau statu quo-ul din 1919 

existau chiar în rândul Societăţii Naţiunilor provocând chiar războaie,  cum s-a întâmplat în cazul 

Japoniei şi al Italiei, care într-un final au fost nevoite să părăsească Liga.  

         Un alt reprezentant al şcolii realiste care a vorbit despre securitatea colectivă din perioada 

interbelică a fost Hans Morgenthau. El vede în aceasta cea mai importantă încercare făcută în mod 

oficial pentru a depăşi deficienţele unui sistem complet descentralizat de aplicare a dreptului
7
. P 

                                                             
5 E. H. Carr, The Twenty Yearsř Crisis, 1919-1939, ediţia a doua, Macmillan,Londra, 1946, p.88. 

6 M. Griffiths , Relaţii Internaţionale : şcoli , curente , gânditori , Bucureşti , Ziua , 2003 , p. 26 .  
7 Hans Morgenthau , op.cit. , p. 320 .  
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entru a opera ca un instrument de prevenire a războiului Morgenthau este de părere că securitatea 

colectivă trebuia să îndeplinească trei precondiţii: 1 ) sistemul colectiv trebuie să fie capabil să 

genereze în orice moment o putere atât de covârşitoare împotriva unui potenţial agresor încât 

acesta să nu îndrăznească niciodată să conteste ordinea instituită prin respectivul sistem colectiv; 

2) cel puţin acele state a căror forţă combinată ar îndeplini cerinţele de la 1 trebuie să 

împărtăşească o concepţie similară despre securitatea pe care sunt chemate s-o apere; 3) acele 

state trebuiesă fie dispuse să-şi subordoneze interesele politice opuse binelui comun  definit în 

termenii apărării colective a tuturor statelor membre ale sistemului 
8
.   

Cu alte cuvinte, conform lui Morgenthau, securitatea colectivă pe care vroia să o impună Societatea 

Naţiunilor a fost inexistentă ea fiind mai mult formală și fiind pusă în aplicare cu adevărat doar în 

câteva cazuri, ceea ce a condus de altfel şi la eşecul  Societăţii în tentativa sa de a menţine cu orice 

preţ pacea şi statu quo-ul existent la nivelul anului 1919.  

 

3. Concluzii         
 

         Această dezbatere dintre şcoala realistă şi cea idealistă a reprezentat prima dezbatere din 

istoria relaţiilor internaţionale. De altfel această disciplină şi-a cunoscut începuturile, ca ştiinţă chiar 

în această perioadă. Modul în care s-a desfăşurat  Primul Război Mondial a pus pe gânduri  întreaga 

clasă conducătoare din statele învingătoare. Era nevoie de un nou tip de politică externă  şi de o 

nouă organizare la nivel mondial în vederea evitării producerii unei noi conflagraţii mondiale. 

Produsul acestei gândiri numite idealistă sau utopică a fost crearea în 1919 a Societăţii Naţiunilor, 

primul organism internaţional cu reprezentare la nivel mondial. Aceasta se angaja să menţină statu 

quo-ul existent la nivelul anului 1919 şi să asigure securitatea în lume. Principala idee a acestui 

organism era accea de interzicere a războiului prin orice mijloace, chiar dacă, după cum am văzut 

mai sus, în Pactul de constituire a Societăţii războiul se putea folosi în anumite condiţii.  

      De asemenea, la început, Societatea Naţiunilor se adresa doar statelor învingătoare în război, 

învinsele fiind, pentru moment, excluse.  

      Atacul realismului împotriva acestei stări de fapt a apărut imediat după sfârşitul celui  de-al 

Doilea Război Mondial, acesta considerând influenţa idealistă asupra Societăţii Naţiunilor ca având 

o mare contribuţie la izbucnirea conflagraţiei mondiale. Principalul aspect de care se legau realiştii 

Carr şi Morgenthau era evitarea folosirii intervenţiilor militare în rezolvarea diferendelor ceea ce a 

dus, în  majoritatea cazurilor, la o ineficienţă în menţinerea securităţii colective a acestei instituţii, 

iar în final la izbucnirea celui mai sângeros conflict din istorie.  

       Un alt aspect important văzut de realişti se referă la universalismul pe care Societatea 

Naţiunilor dădea impresia că il are. Aceasta avea pretenţia ca toate statele, indiferent că erau sau nu 

membre, trebuiau să-i respecte deciziile. Acest universalism era pe bună dreptate utopic atât timp 

cât din rândurile Societăţii nu făceau parte principalele puteri ale vremii. Mă întreb ce s-ar fi 

întâmplat dacă S.U.A. sau, de ce nu, U.R.S.S. ar fi atacat vreun stat membru al Societăţii Naţiunilor. 

Mă îndoiesc de faptul că Marea Britanie sau Franţa ar fi îndrăznit să ia o măsură împotriva 

americanilor .  

      Se pare că, mai ales spre finalul său, Societatea Naţiunilor ducea o politică temătoare încercând 

să prelungească cât mai mult ceea ce devenise inevitabil şi anume războiul. Aşa se explică faptul că 

a tolerat excesiv de mult comportamentul agresiv al unor state, cum ar fi spre exemplu Germania, 

principiile de bază ale organizaţiei fiind lăsate uitării. De asemenea Societatea îşi pierduse şi ultima 

umbră de legitimitate pe care o avea deoarece tot mai multe state se retrăgeau din aceasta, iar 

dezbaterile din cadrul Adunării Generale a acesteia devenind pur demagogice.  

       Aceiaşi realişti consideră că Al Doilea Război Mondial putea fi evitat dacă Societatea 

Naţiunilor ar fi dus o altfel de politică, mai agresivă faţă de cei care încălcau regulil şi, de ce nu , 

chiar să folosească forţa în vederea pedepsirii acestora. De altfel, unul din principiile de bază ale 

                                                             
8 Ibidem , p.450.  
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realismului este acela că războiul este un mijloc necesar politicii externe, pacea fiind de fapt o 

prelungire a acestuia.  

        În concluzie, proiectul propus de idealişti în vederea asigurării statu quo-ului şi anume 

Societatea Naţiunilor a fost un fiasco total, nereuşind să atingă  idealul propus , adică o societate 

perfectă dominată de pace în care războiul să nu existe. Acest ideal a fost, pe bună dreptate, 

catalogat de Carr ca fiind o utopie , aplicarea lui la societatea internaţională de la acea vreme fiind 

sortită eşecului. 
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Abstract: The present study shows that the main theories in postmodernism regarding the image are based 

on re-evaluations of same concept which was previously issued by Bergson or Sartre. The ontologization of 

the image in postmodernism consists of a reconceptualization of the image which is fueled by a resentment 
barely disguised towards subjectivity and intentionality, these two being regarded as directly associated with 

the idea of image representation. Thus, postmodernism no longer considers the image as an extension of 

subjectivity, but an access to pure consciousness. Image is considered an event, meaning that there is a 
possibility of something to happen even there is a high chance of nothing else to happen. As a sum up of 

postmodernist thinking represented here by Lyotard, Baudrillard and Deleuze we drew up an axis of 

veridicity where the real, the imaginary, the simulacrum and the hyperreal are lined up and where the real is 

a material illusion of the world, belonging to subjectivity, the imaginary represents an imperfection inside 
the real, above the real and above simulation which degenerates into hyperreal, the simulacrum is a 

derealization of the world and the hyperreal seduces and creates an illusion or an illusion of the illusion of 

the real. 
 

Keywords: image, simulacrum, hyperreal, virtual, illusion 

 

 

Baudrillard a fost adesea criticat pentru interpretarea sa sumbră dată culturii postmoderniste. 

În locul poststructuralismului său „acru‖ trebuie să acceptăm formele mai „dulci‖ ale acestui curent 

filosofic, precum poststructuralismul derridean, care pune accentul pe jocul delirant al 

semnificantului. Baudrillard ar putea părea total nepotrivit în această eră tehnologizată deoarece el 

este mult prea apocaliptic dar, în același timp, mult prea romantic prin incapacitatea sa de a depăși 

melancolia provocată de pierderea realului, a naturalului și a umanului. Se pot distinge două 

interpretări diferite ale simulacrului: pe de-o parte varianta lui Jameson și Baudrillard, iar pe de altă 

parte cea aparținând lui Foucault și Deleuze. Versiunea lui Baudrillard pentru simulacru constă în 

„nereprezentarea obiectului sau neparticiparea în conceptul de Idee‖
1
. Deleuze, de cealaltă parte, 

prezintă simulacrul „sub aspectul său demonic, drept expresie pozitivă a puterii metaforice și 

creative a falsului‖
2
. Simulacrul deleuzian nu este doar o simplă imitație, ci mai degrabă o 

provocare a chiar ideii de model sau a unei poziții privilegiate, iar acest concept îți are originile în 

interpretarea dată de Deleuze pentru voința de putere a lui Nietzsche drept putere creatoare a 

falsului, metamorfozei și devenirii.  

Ca un ecou al criticilor aduse lui Bergson, se poate observa stilul seducător și aforistic al lui 

Baudrillard, care nu face altceva decât să deghizeze ideile sale inexplicabile ori așa numita formă 

inversată de platonism, dovedindu-se prea postmodernist după cum ne demonstrează stilul său 

fragmentat și sentențios.  

Sub diverse forme, ontologia imaginii la Baudrillard ne întoarce către ontologia imaginii lui 

Bergson din Materie și memorie. Chiar dacă atât Bergson cât și Baudrillard își încep analizele prin 

examinarea semnificației ontologice și epistemologice a luminii drept principal garant al existenței 

realului, conceptele celor doi despre imagine, și implicit despre real, diferă în mod semnificativ. 

Bergson nu realizează distincția dintre imagine și obiect. În concepția sa lucrurile nu sunt purtătoare 

                                                             
1 Scott Durham, Phantom Communities: The Simulacrum and the Limits of Postmodernism. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1988, p. 8. 
2 Ibidem, p. 8. 
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de imagini și nici omul nu produce imagini ale acestor obiecte. În măsura în care obiectele sunt 

compuse în baza vibrațiilor luminii, lucrurile sunt deja imagini sau, într-un sens mai metaforic, un 

lucru este o imagine sau o reprezentare a totalității imaginilor dintre care percepția alege și izolează 

o imagine ca pe o fotografie. Și cu toate acestea, Baudrillard consideră imaginile capabile să se 

detașeze ele însele de obiecte, precedându-le ori urmându-le pe acestea. Pierzându-și consistența, 

obiectele au fost dematerializate în imagini, reduse la înțelesurile lor pre-atribuite. Imaginile ca 

atare nu sunt nici exclusiv vizuale și nici exclusiv mentale, și într-o oarecare măsură, Baudrillard 

subliniază predeterminarea și supradeterminarea lor, apropierea lor de noi, care le face virtual 

invizibile. 

Pentru Baudrillard imaginea devine o metaforă, un termen folosit deliberat incorect pentru a 

sublinia sfârșitul vizibilității. Când totul este făcut vizibil, nimic nu mai este vizibil și suntem lăsați 

doar în prezența imaginilor. Imaginea este un semn al supraexpunerii sau supra-semnificării. 

Bergson descria producția de imagini drept un proces de disociere sau diminuare (imaginea este 

disociată sau izolată de ceva mult mai mare). De cealaltă parte, pentru Baudrillard procesul este 

inversat, imaginea fiind produsă prin intermediul unui proces de intensificare sau de saturație ce 

supraexpune un obiect, transformându-l în imagine. Cu toate acestea, ambii autori fac trimitere la 

fotografie pentru a scoate în evidență natura imaginii: imaginea bergsoniană se produce printr-un 

proces de obscurizare mai degrabă decât prin a pune mai multă lumină asupra obiectului, în schimb, 

imaginea lui Baudrillard este produsă prin supraexpunerea obiectului, aruncând lumină excesivă 

asupra sa, făcându-l astfel mai vizibil.  

Realul, susținea Baudrillard, nu există sau nu are niciodată loc din moment ce este 

determinat de viteza luminii și variază în funcție de aceasta. Imaterialitatea esențială a lumii este 

întocmai rezultatul naturii luminii în măsura în care face ca lucrurile să fie distante ori absente față 

de ele însele. 

În mod paradoxal, obiectivitatea, materialitatea și iluzia lumii sunt funcții ale luminii. 

Bergson sugerase ceva similar când observase că, în măsura în care percepția nu este niciodată pură, 

deși este mereu impregnată cu elemente ale memoriei, există întotdeauna o întârziere între lume și 

percepția noastră asupra acesteia și de aceea o putem vedea în fapt doar în trecut. 

Viziunea lui Baudrillard asupra universului ne amintește de noțiunea de univers ca agregat 

de imagini al lui Bergson. Numai în stadiul inițial al lumii, când materia este conținută încă în sine, 

numai atunci lumea este absolut reală, prezentă pentru sine, existând în timp real. De la bun început 

însă lucrurile sunt deja absente pentru ele însele (nu contemporane cu ele însele) și absente din alte 

lucruri (distante față de alte lucruri). Astfel că, atât timpul (contemporaneitatea) și spațiul (distanța) 

sunt inițial ireale. 

Iluzia obiectivă a lumii constă în faptul că lucrurile nu sunt contemporane, ci că acestea 

există numai într-o versiune înregistrată. Această înregistrare nu este altceva decât lipsa 

contemporaneității  lucrurilor cu ele însele și a unora cu celelalte, duratele lor diferite, faptul că ele 

variază unul față de restul. Nu omul este cel care dematerializează sau derealizează lumea, ci 

lucrurile însele sunt imateriale în măsura în care ele există în timpuri diferite și nu sunt niciodată 

coprezente. Într-un sens mai strict, lumea materială există numai în densitatea originală maximă a 

materiei înainte de spațiu și timp, când toate particulele materiei coexistă și nu există distanțe între 

ele. 

Dacă înregistrarea este o manifestare a diferenței și a lipsei contemporaneității, nu poate fi 

identificată cu hiperrealul, ci tocmai cu realul, adică cu iluzia obiectivă a lumii. Deși Baudrillard 

definește iluzia obiectivă a lumii tocmai cu întârzierea în timp și spațiu între lucruri, cu faptul că ele 

apar unele pentru altele și pentru noi în întregime drept versiuni înregistrate, el consideră adesea 

chiar și această iluzie obiectivă drept un fel de degradare sau pierdere a realității. 

În vreme ce Sartre distingea timpul real (timpul percepției) de timpul imaginar (timpul 

absolut, acel timp devenit intrinsec obiectului real), pentru Baudrillard timpul real este doar ipotetic 

în măsura în care simultaneitatea absolută e imposibilă. În viziunea lui Sartre, conștiința era singura 
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forță devalorizatoare și derealizantă; lumea în sine nu poate constitui o sursă de iluzie din moment 

ce imaginea este posibilă numai când analogul său material nu poate fi niciodată transformat într-o 

imagine. Imaginea, atenționa Sartre, nu trebuie să fie confundată cu o atitudine estetică; nu putem 

sesiza un obiect existent la nivel imaginar. Când încercăm să contemplăm obiecte reale, rezultatul 

nu este o imagine ci o intensificare a dezgustului ce provoacă greață ce caracterizează 

conștientizarea realității. Apoi obiectul apare ca analog al lui însuși; materialitatea sa ori absența 

oricărei transcendentalități în obiect este astfel subliniată. Imaginea, pe de altă parte, este frumoasă 

tocmai pentru că nu este limitată de analogul său material, deoarece analogul indică spre ceva 

transcendental care nu se dezvăluie pe sine. 

Dublarea – analogul unui analog – care are loc când omul contemplă obiecte reale, are ca 

rezultat derealizarea realului, astfel că realul pare prea real și, tocmai din această cauză, lipsindu-i 

ceva esențial, transcendental, este făcut real. Și pentru că este real, apare acum doar ca real. 

Descrierea lui Sartre a degradării obiectelor în analoagele lor anticipează teoria lui 

Baudrillard despre derealizarea lumii drept rezultat al creșterii caracterului său imediat. În același 

mod în care nu se poate contempla un obiect real deoarece nu este suficient de îndepărtat de noi, 

deoarece contemplarea necesită distanță, lucrurile ce sunt prea imediat disponibile nu mai sunt 

reale. Dar în timp ce Sartre refuză să numească obiectele reale drept imagini, Baudrillard descrie 

această degradare a privirii, acest caracter imediat obscen al lumii tocmai ca pe o proliferare a 

imaginilor. Imaginea, postulează Sartre, invocă absența lumii materiale, iar Baudrillard obiectivează 

și rezumă caracterul imediat inevitabil al lumii.  

Baudrillard demonstrează că eșecul lui Sartre în a găsi un punct de contact între cele două 

lumi ale existenței nu este un eșec despre care să te lamentezi sau pe care să-l critici într-un mod 

care să dezvăluie indeterminarea lumii. Lumea păstrează iluzia sa constitutivă și este salvată de 

hiperreal numai atâta vreme cât gândirea și realitatea rămân separate, iar lumea rămâne 

neverificabilă și non-semnificantă:  

 

Oricum, există o incompatibilitate între rațiune și real. Nu există între cele două 

niciun fel de transfer natural sau necesar. Nici alternanța, nici alternativa uneia dintre 

ele, ci numai diferențele și distanța le menține în tensiune. Este ceea ce asigură 

singularitatea rațiunii, singularitate prin care ea constituie un eveniment, precum 

singularitatea lumii, prin care și aceasta constituie un eveniment.
3
 

 

Baudrillard se întreba ce face distincția între conștiința unui obiect real de aceea a unuia 

ireal. La această întrebare el răspunde negativ, aducându-ne aminte de îmbinarea realizată de către 

Sartre între imaginea-conștiință și imaginea ca atare: 

 

Nu este adevărat că pentru a trăi trebuie să credem în propria noastră existență. Într-

adevăr, conștiința noastră nu este niciodată ecoul existenței noastre în timp real, ci 

mai degrabă ecoul înregistrat, ecranul de dispersie al subiectului și al identității sale 

(numai în timpul somnului, inconștiența și moartea fac să existăm în timp real și că 

suntem identici cu noi înșine). Această conștiință rezultă mult mai spontan dintr-o 

provocare a realității, dintr-o prejudecată față de iluzia obiectivă a lumii mai degrabă 

decât față de realitatea sa. Această provocare este mai importantă pentru 

supraviețuirea noastră și a speciei decât credința în realitate și existență, care 

subliniază o consolidare spirituală a unei alte lumi.
4
  

 

În timp ce Sartre susținea chiar și numai în teorie existența unei intimități originare cu noi 

înșine, o conștiință prereflexivă, care nu este precedată sau predeterminată de nimic din moment ce 

                                                             
3 Jean Baudrillard: Le crime parfait. Paris: Éditions Galilée, 1995, p. 140. 
4 Ibidem, p. 137. 
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ea însăși este o origine, Baudrillard neagă că am putea găsi un astfel de punct de start, un punct de 

intimitate, o origine, din moment ce chiar și propria noastră conștiință se află în afara ei însăși; de 

aici și analogia dintre conștiință și un ecou înregistrat sau un ecran, ambele sugerând 

externalizarea. În plus, pentru a sublinia rolul luminii în determinarea limitelor realului, Bergson și 

Baudrillard atribuie o semnificație ontologică virtualului deși, concepțiile lor legate de virtual sunt 

izbitor de diferite. Din punctul de vedere al lui Bergson, virtualul lui Baudrillard ar fi un concept 

fals din moment ce se bazează pe fals, chiar dacă se realizează o identificare comună a virtualului 

cu simplul posibil:  

 

Cândva cei doi termeni erau conectați în mișcarea vie a unei istorii: forma actuală 

iese la iveală din virtual, precum o statuie își face apariția dintr-un bloc de marmură. 

Astăzi, ei se împletesc în faimoasa mișcare a morții. Pentru că mortul continuă să se 

miște, nici cadavrul realului nu încetează a se mări. Virtualul este, în fapt, dilatarea 

corpului mort al realului – proliferarea unui univers realizat, căruia nu îi rămâne 

nimic altceva decât să se hiperrealizeze pe sine la nesfârșit.
5
  

 

În orice caz, pentru Bergson virtualul reprezintă un aspect al vieții realului tocmai pentru că 

realul nu ajunge să se realizeze niciodată în totalitate. Realul nu este pur și simplu precedat  de 

posibilitatea ori virtualitatea sa, care se realizează eventual în real; în schimb virtualul este 

neașteptatul sau surprinzătorul din real, capacitatea prezentului de a-și schimba trecutul. Virtualul 

este mai mult decât realul, dar nu se află nici înaintea realului și nici după acesta, dar este 

contemporan cu el; virtualul constă din toate posibilele înțelesuri ale realului. 

Dar Baudrillard nu este în mod particular constant în discuțiile sale despre real și virtual. El 

atribuie virtualului un potențial distructiv cât și unul de conservare. Uneori el identifică virtualul cu 

amenințarea unei realizări totale, amenințarea hiperrealității. Virtualul este atunci opusul iluziei, 

care garantează realitatea lumii și anume prin derealizarea ei. Dar în alte situații el atribuie 

virtualului o putere de derealizare, și astfel îl așază în opoziție cu realul. Virtualul se găsește în 

situația în care înseamnă realizarea totală în sine sau o strategie de scăpare de la amenințarea 

realizării totale; virtualul s-a petrecut deja sau este o premoniție, un avertisment împotriva 

pericolului hiperrealității. 

Este esențial să înțelegem că Baudrillard nu identifică hiperrealul sau virtualul cu imaginarul 

sau irealul. Irealul reprezintă forța negației, așa cum am observat la Sartre, însă degenerarea 

patologică a realului în hiperreal pune capăt negației. Virtualul sau hiperrealul e realizarea 

dialecticii sau realului:  

 

Astăzi este necesar să gândim o realitate căreia nu îi lipsește nimic. […] Sau mai 

degrabă dialectica s-a realizat într-adevăr, dar în mod ironic am putea spune, nu 

tocmai prin includerea negativului despre care visa gândirea critică, ci printr-o 

pozitivitate totală, irevocabilă. Prin absorbția negativului, sau mai simplu prin faptul 

că negativul negându-se pe sine, nu face altceva decât să genereze o pozitivitate 

redublată. Astfel, negativul dispare în substanță, iar dacă dialectica își urmează 

drumul, realizează acest lucru în modul parodic al eliminării sale, prin purificarea 

etnică a conceptului.
6
  

 

Imaginarul nu este produs ci distrus de către depășirea realului. Și cu toate acestea, 

Baudrillard susține, chiar și atunci când lumea s-a hiperrealizat pe sine, că totuși nu s-a realizat pe 

sine din moment ce hiperrealitatea sau virtualitatea este ea însăși doar o altă iluzie, doar că probabil 

una mai puțin vitală decât iluzia material a lumii, o iluzie căreia trebuie să-i rezistăm prin a face 

                                                             
5 Ibidem, p. 73. 
6 Ibidem, pp. 96-97. 
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gândirea să atingă un nivel mai înalt de pozitivitate decât pozitivul însuși, mai reală decât 

hiperrealul. Afirmând că dialectica s-a împlinit, dar a expulzat negativul, acum Baudrillard afirmă 

că nu este încă prea târziu pentru a restabili negativul, dezvăluind hiperrealul însuși ca o iluzie mai 

degrabă decât o pozitivitate pură. Dar dacă nimic nu poate elimina iluzia lumii, dacă o iluzie este 

înlocuită doar de o altă iluzie, Baudrillard nu trebuie să se îngrijoreze dacă lumea devine hiperreală. 

El admite că sfârșitul metafizicii ar putea fi, la fel de bine, și nașterea unei noi iluzii, cea a 

obiectului pur:  

 

Toată metafizica este îndepărtată de această întorsătură în care subiectul nu mai este 

stăpânul reprezentării („O să fiu oglinda ta!‖), ci operatorul ironiei obiective a lumii. 

Este, de acum înainte, obiectul care refractă subiectul și îi impune prezența și forma 

sa aleatorie, discontinuitatea, fragmentarea, stereofonia și instantaneitatea sa 

artificială. [...] Lipsit de orice iluzie prin tehnologie, sărăcit de orice conotație a 

sensului și valorii, exorbitat - și anume, scos de pe orbita subiectului - numai atunci 

devine un obiect pur, supraconductor al iluziei și al non-sensului.
7
 

 

Întrebarea despre cât de real este pericolul virtualului sau hiperrealului se impune chiar mai 

puternic atunci când cineva încearcă să distingă iluzia „bună‖ a lumii - non-anterioritatea sa, 

bruschețea, caracterul sublim - de transparența „rea‖ a hiperrealității . Rezultatele virtuale ori 

hiperreale apar dintr-o inversare a cauzalității, introducerea finalității lucrurilor la originea lor, 

realizarea lucrurilor chiar înainte de apariția lor: „Toate semnele au fost inversate ca urmare a 

acestei precesii a sfârșitului, această izbucnire a termenului final în inima lucrurilor și desfășurării 

lor.‖
8
 

Lucrurile devin excesive atunci când apar așa cum au fost deja realizate, când nu există 

niciun decalaj între apariția lor și realizarea lor, când sfârșitul lor coincide cu originea lor, atunci 

când ele apar ca deja existând acolo. Cu toate acestea, Baudrillard descrie iluzia constitutivă a lumii 

și din punctul de vedere al unei perturbări a cauzalității. Evenimentul nu este determinat: apare ca 

un efect fără o cauză. Așa cum lumea este iluzorie, în măsura în care ea este necruțătoare, 

neinteligibilă, hiperrealul nu are nici o cauză: țelul său funcționează ca și cauza acestuia. 

Baudrillard clarifică diferența dintre iluzie și hiperrealitate și virtualitate în felul următor: 

„Marea întrebare filosofică a fost: «De ce există ceva mai degrabă decât nimic?» Astăzi, adevărata 

întrebare este: «De ce nu este nimic mai degrabă decât ceva ?»‖
9
 Deși în ambele cazuri cauza ca 

atare nu mai există, rezultatele sunt diferite. Iluzoriul este ceea ce există, deși ar putea la fel de bine 

să nu existe (posibilitatea dispariției, a neființei); virtualul este cel care a existat dintotdeauna și nu 

poate fi distrus (imposibilitatea dispariției). În primul caz, nu se dă nimic care nu poate fi luat în nici 

un moment, în timp ce în al doilea, totul a fost dat de la început și, prin urmare, nu mai rămâne 

nimic de dat. Este necesar să rămână mereu ceva care trebuie dezvăluit, deoarece realul există 

numai atâta timp cât se dezvăluie ca iluzie. 

Virtualul și hiperrealul sunt iluzii perfecte care amenință să distrugă iluzia tocmai prin 

perfecțiunea sa: „Virtualitatea tinde spre iluzia perfectă, dar nu este aceeași iluzie creativă ca cea a 

imaginii. Este o iluzie recreațională, revitalizantă, realistă, mimetică. Ea elimină jocul iluziei prin 

perfecțiunea reproducerii, în predarea virtuală a realului.‖
10

 Virtualul bergsonian, pe de altă parte, 

nu amenință să distrugă realul sau să fie confundat cu el; este dublul realului, dar nu conduce realul 

spre o identificare cu el însuși, ceea ce l-ar atenua, îl va prăbuși într-o imagine perfectă, o 

reproducere perfectă a lui însuși. Virtualul este semnul diferenței, care poate întotdeauna să se 

                                                             
7 Ibidem, pp. 108-109. 
8 Ibidem, p. 98. 
9 Ibidem, p. 14. 
10 Jean Baudrillard: Objects, Images, and the Possibilities of Aesthetic Illusion, în Nicholas Zurbrugg (ed.): Jean 

Baudrillard, Art and Artefact. London: SAGE Publications, 1997, p. 9.  
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infiltreze în momentul prezent sau în realitate, nu ca să îl pună la îndoială, ci mai degrabă să îl 

îmbogățească. Bergson insistă asupra unei distincții între imagini și virtualitate, argumentând că 

imaginile în sine - imaginile-amintire - nu sunt virtuale, ci sunt doar actualizarea virtualității și, prin 

urmare, degradarea ei. Virtualul nu poate fi epuizat într-o imagine: se poate urmări auto-

actualizarea imaginilor virtuale în imagini, dar nu se poate reconstitui virtualul din imagini.  

Pentru Baudrillard diferența dintre virtualitate și imagine s-a prăbușit. Nu mai există 

virtualitate, ci există doar imagini virtuale, copii perfecte ale realului, care au înlocuit realul. 

Virtualul este anihilarea reprezentării, iluziei, distanței, timpului și memoriei. Presupunând că iluzia 

nu semnifică o altă lume în spatele acesteia, ci faptul că nimic nu este ce ar trebui să fie în sine, că 

totul diferă de sine, virtualul lui Baudrillard pune realul sub amenințarea supremă a identității 

absolute de sine, a contemporaneității absolute cu sine, a proximității absolute. În mod contrar, 

virtual bergsonian exprimă faptul că orice este mai mult decât sinele, că nimic nu coincide cu sine 

însuși pentru că trecutul se păstrează în toate fără a fi actualizat. 

Descrierea lui Baudrillard despre virtual subliniază sărăcia acestuia: se poate spune despre 

virtual doar că „există, l-am întâlnit‖
11

. Lumea este virtuală sau săracă deoarece „substanța 

referențială devine din ce în ce mai rară‖
12

. Ni se amintește de descrierea lui Lyotard a sublimului 

ca fiind săracă în mod intrinsec. Precum sărăcia virtualului, sărăcia sublimului constă în faptul că 

nici nu semnifică, dar nici nu este obiectul semnificației. Cu toate acestea, este dificil să se 

diferențieze între sărăcie ca exces (ceva este și este deja mai mult decât era de așteptat) și sărăcia 

absolută (singurul lucru pe care îl putem spune despre ceva este că există pur și simplu). În orice 

moment dat, atunci obiectul sublim - imaginea care nu semnifică - ar putea pătrunde în hiperreal, în 

virtual. 

Problema este că nu există criterii care să facă distincția între sublim ca non-semnificare și 

virtual ori hiperreal ca non-semnificare, între o „bună‖ autoreferințialitate (o imagine care atrage 

atenția asupra ei însăși, subliniind astfel autonomia ei) și o „rea‖ autoreferințialitate (hiperrealul 

atrage atenția asupra propriei sale realități, depășindu-l), adică nu există nici o modalitate de a 

distinge între eveniment și simulacru. În primul caz, este vorba de afirmarea existenței autonome a 

altui lucru decât conștiința, prin eliminarea noastră ca punct de vedere privilegiat. În al doilea caz, 

este opusul - afirmarea legăturii dintre  conștiință și realitate. Realitatea este virtuală sau hiperreală 

atunci când operează independent de noi și nu putem determina dacă este reală sau nu. Orice lucru 

ce există independent de noi s-a retras în mod absolut și nu-l mai putem influența. Se dezvoltă în 

conformitate cu propriile sale legi și devine obscen. Obscenitatea se referă la anihilarea duratei, la 

cea mai mică întârziere în existența unui lucru: „Acum, există ceva obscen despre replicarea 

instantanee a unui eveniment, act sau discurs și transcrierea lor imediată, deoarece un anumit grad 

de întârziere, pauză sau suspendare este esențială pentru gândire și vorbire.‖
13

 Ceea ce se întâmplă 

în timpul real (virtual) nu este un eveniment, deoarece este în mod instantaneu apt de a fi telegrafiat, 

conținând deja dublul său. Dacă, după cum sugerează Bergson, fotografia este deja cuprinsă în 

materie (percepția este deja „în materie‖), se poate spune că fotografia este întotdeauna deja 

cuprinsă în percepția conștientă. Astfel că această imagine-memorie ar putea fi pur și simplu 

conștiința latentă a momentului prezent, în timp ce imaginea-percepție este conștiința reflectată a 

momentului. 

Potrivit lui Bergson, toate formele de conștiință nereflectate se păstrează în durată, 

îmbogățindu-ne în mod constant viața noastră mentală. Totuși, pentru Baudrillard tocmai această 

bogăție a memoriei este periculoasă, faptul că fiecare moment își are deja dublul său – imaginea-

memorie (nereflectată) care o însoțește mai degrabă decât să o urmeze. Această conservare a 

trecutului în prezent amenință prezentul prin faptul că îl face în mod instant apt de a fi telegrafiat. 

De aceea, în mod contrar lui Bergson, care creditează memoria drept semn al diferențierii noastre de 

                                                             
11 Jean Baudrillard: Le crime parfait. Paris: Éditions Galilée, 1995, p. 49. 
12 Ibidem, p. 51. 
13 Idem. 
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materie, Baudrillard o face vinovată de pierderea transcendenței. Diferența dintre punctele lor de 

vedere legate de memorie justifică interpretările lor diferite pentru virtual. În lucrările lui 

Baudrillard, memoria implică derealizarea oricărui moment, prăbușirea distanței, transformarea 

prezentului într-o umbră a sa – o amintire. Cum imaginea-memorie înlocuiește prezentul, imaginea 

devine o repetare a ei însăși, iar trecutul coincide cu prezentul. Timpul reprezintă nedeterminarea 

lucrurilor, posibilitatea unui obiect de a apărea și de a dispărea. Realul există numai ca limită: 

lucrurile sunt reale numai atâta vreme cât trec această limită apărând și dispărând în mod constant. 

Odată ce dispariția – iluzia – nu mai este posibilă, lumea e derealizată, iar timpul e declarat depășit. 

Baudrillard face distincția între iluzia subiectivă și cea obiectivă. Iluzia subiectivă dă 

posibilitatea de a confunda irealul cu realul sau invers: „Atâta timp cât o iluzie nu este recunoscută 

ca fiind o eroare, ea are o valoare exact echivalentă cu realitatea. Dar odată ce iluzia a fost 

recunoscută ca atare, nu mai este o iluzie. Prin urmare, tocmai conceptul de iluzie, și numai acest 

concept, este chiar o iluzie.‖
14

 Totuși, iluzia obiectivă reprezintă tocmai natura lumii fizice în 

măsura în care nu este ceea ce este: nu este niciodată contemporană cu sine și, deci, niciodată 

contemporană cu percepția noastră despre aceasta. Iluzia nu există în sine deoarece, după cum 

remarcă Baudrillard, atâta vreme cât există o iluzie, ea nu se poate distinge de realitate, dar după ce 

iluzia a fost recunoscută, aceasta încetează a mai fi o iluzie. Unica modalitate în care putem formula 

statutul realului este următoarea: realul reprezintă recunoașterea naturii iluzorii a lumii. Chiar dacă 

lumea e o iluzie, conștiința noastră despre ea este reală, deoarece conștiința are aceeași structură 

precum realul. Conștiința reprezintă, de asemenea, o limită. Astfel, de îndată ce cineva devine 

conștient de sine în mod reflexiv, se pierde pe sine, până când apare o conștiință nouă, superioară, 

reflexivă în care prezenta conștiință se reflectă și se regăsește din nou. Conștiința se pierde pe sine 

întotdeauna tocmai pentru că este întotdeauna cu un pas înaintea de sine însăși. Nu există niciun 

motiv pentru care Baudrillard ar trebui să scutească conștiința de dialectica iluziei sau a realității. 

De îndată ce o conștiință se reflectă într-o conștiință superioară, prima conștiință devine, 

retrospectiv, iluzorie. De fapt, nu este chiar corect să spunem retrospectiv: la urma urmei, cu 

conștiința totul are loc simultan, pentru că conștiințele nereflectate și reflectate nu relaționează 

unele cu celelalte precum obiectele și subiectele. 

Viziunea lui Baudrillard asupra iluziei rămâne ambivalentă. Pe de o parte, el consideră că 

este singura formă de rezistență la simularea totală. Iluzia este posibilitatea lucrurilor de a dispărea, 

dar și să apară: numai ceea ce este destructibil sau care nu a apărut este capabil să apară. Pe de altă 

parte, însă, iluzia semnifică posibilitatea de a trece dincolo de materie și în domeniul virtual. Aceste 

păreri conflictuale cu privire la natura iluziei ar putea fi atribuite reconceptualizării lui Baudrillard a 

rolului memoriei în percepție: dacă Bergson are dreptate, dacă durata unei percepții date reprezintă 

rezultatul memoriei-obișnuință și dacă acest rezultat este variabil, atunci trebuie să fie posibilă 

influențarea sau controlul acesteia, controlând astfel percepția. Într-adevăr, convingerea lui Bergson 

că fiecare percepție este deja o amintire este strâns legată de ideea lui Baudrillard despre dispariția 

realului ca urmare a încetinirii vitezei luminii. În timp ce Bergson consideră că memoria este o 

sursă de spiritualitate, Baudrillard este mult mai suspectat față de influența memoriei. Bergson 

subliniază rolul memoriei-obișnuință în facilitarea percepției (memoria are o semnificație 

pragmatică). În schimb, Baudrillard sugerează că influența memoriei depășește simpla condensare: 

percepțiile au devenit amintiri în sensul mai periculos de a fi predeterminate (adică nu sunt amintite 

spontan). Percepțiile au devenit neutralizate, obișnuite, dar nu în sensul inofensiv al obiceiului, ca o 

condensare în scopul acțiunii. 

Baudrillard aranjează realul, imaginea și hiperrealul pe o axă a veridicității: realul e o iluzie 

materială a lumii, dar nu e fals, imaginea este falsă, dar „falsul nu face decât intrige sensul nostru de 

adevăr‖
15

, în timp ce hiperrealul ne seduce fiind „mai fals decât falsul‖
16

, din moment ce creează 

iluzia realului sau iluzia iluziei realului – „un simulacru de gradul doi‖
17

.  

                                                             
14 Ibidem, p. 79. 
15 Jean Baudrillard: Strategiile fatale, traducere de Felicia Sicoie. Iași: Polirom, 1996, p. 59. 
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În realitate toate lucrurile există într-un timp și spațiu imaginar, însă în hiperrealitate 

diferențele între diversele timpuri și spații sunt anihilate. În fapt, Baudrillard susține că realul există 

numai în cadrul unui interval de timp. De exemplu, realul nici măcar nu se constituie pe sine în 

societățile primitive, în care totul curge atât de încet, încât cauzele și efectele sunt distanțate infinit 

unele de altele. Discursul lui Baudrillard despre real și dispariția acestuia este  determinat de logica 

hegeliană. În societățile primitive realul nu s-a întâmplat încă, dar tocmai asta e ceea ce le face reale 

din punctul nostru de vedere, în timp ce societatea modernă este conștientă de real, dar, în același 

timp, deja dincolo de acesta, în hiperreal. 

Baudrillard oferă definiții contradictorii pentru hiperreal. Hiperrealul este produs din dorința 

de a ne vedea pe noi înșine peste tot și în toate, de a fi Dumnezeu, de a ne dispersa în multiplicitate, 

de a fi un punct de vedere în fiecare obiect, mai degrabă decât un singur punct de vedere asupra 

tuturor obiectelor. Hiperrealul însemna să fie o amenințare la adresa iluziei materiale a lumii, dar 

acum Baudrillard descrie realul ca pe o realizare a hiperrealului. Astfel, hiperrealul semnifică 

triumful subiectivității, care se proiectează pe sine peste tot. Poate că motivul acestei ambiguități 

este că dorința de a fi peste tot are o natură narcisistă - este dorința de a reduce întreaga lume la noi 

înșine. 

Astfel că ne putem întreba dacă realul există sau are loc numai ca finalitate a sa. Cel puțin 

asta sugerează Baudrillard, iar această idee este și ținta criticii lui Derrida în La vérité en peinture. 

Derrida subliniază faptul că Hegel privește arta din punctul de vedere al scopului ei, ca pe un lucru 

aparținând de trecut. În mod similar, Baudrillard consideră că realul este un lucru din trecut, așa 

cum subliniază hiperrealul. În mod surprinzător, deși el sugerează că realul, a cărui dispariție o 

deplânge, apare doar într-un anumit interval de timp și depinde de diferența dintre cauze și efecte, el 

este de asemenea fascinat de evenimente care nu aparțin unui subiect, evenimente care nu pot fi 

reduse la cauze. Realul depinde de cauzalitate, de decalajul dintre cauze, cât și de efecte, de timp ca 

o sursă de diferențiere; cu toate acestea, evenimentul căruia Baudrillard îi acordă sarcina de a învia 

realul (iluzia constitutivă a lumii) este chiar eliminarea timpului. Este ciudat faptul că Baudrillard 

este fascinat de eveniment, care este o dramatizare a existenței ca atare, a unui șir de obiecte. 

Evenimentul pretinde că ne întoarce la real, atrăgând atenția asupra propriei sale întâmplări în afara 

oricărei semnificații. Aceasta semnifică ceea ce Deleuze exprimă prin puterea-calitatea pe care o 

deosebește de starea lucrurilor, o diferență între expresia pură și semnificație, între calitatea ca 

absolut și ca atribut, o simplă umbră a lucrurilor. Evenimentul este existența independentă a unui 

lucru înainte de a fi legat de regulile gramaticii la alte lucruri. Din acest punct de vedere, cel mai 

înalt grad de realitate aparține celui care stă singur, deconectat de alte lucruri.  

Realul este posibil numai dacă nimic nu este contemporan cu el însuși sau cu alte lucruri, ci 

doar cu evenimentul, pe care Baudrillard îl postulează ca acces la real după ce a fost amenințat de 

hiperreal, fiind exact negarea timpului, triumful simultaneității și, prin urmare, al hiperrealității. 

Baudrillard descrie hiperrealismul ca pe o tendință spre o anumită miniaturizare a lumii. Este ca și 

cum universul s-ar prăbuși în sine însuși. 

Cât timp el discută despre extaz, obscenitate, sfârșitul metafizicii, anihilarea iluziei materiale 

a lumii, involuția realului în hiperreal, Baudrillard sugerează că motivul pentru acea stare 

deplorabilă a lucrurilor este uciderea iluziei adică uciderea reprezentării și referențialității, 

dematerializarea lumii, lipsa materialului referențial. Cu toate acestea, odată ce începe să analizeze 

rolul artei în epoca simulacrului, Baudrillard descrie opera de artă în exact aceiași termeni pe care i-

a folosit  pentru a descrie hiperrealul sau virtualul. El insistă că opera de artă ar trebui să fie un 

eveniment, că ar trebui să se elibereze de referențialitate și de cauzalitate. Evenimentul este o 

catastrofă ireversibilă. Prin urmare, evenimentul se opune iluziei, în măsura în care iluzia este 

apariția și dispariția unui lucru, reversibilitatea acestuia. După ce ne dăm seama că iluzia, și deci și 

realul, au fost uciși, ceea ce rămâne este lumea ca eveniment. Astfel că ne-am putea întreba dacă 

                                                                                                                                                                                                          
16 Idem 
17 Idem 
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sfârșitul realului transformă automat totul într-un eveniment sau dacă este evenimentul o întâmplare 

rară în mijlocul simulacrului. La fel, ne putem întreba dacă simulacrul este un eveniment sau dacă 

este evenimentul o rezistență la simulacru. 

Baudrillard nu poate decide dacă evenimentul se află pe partea „bună‖ a iluziei sau pe partea 

„rea‖ a hiperrealității. În măsura în care acesta prăbușește timpul și spațiul, evenimentul aparține 

hiperrealului sau virtualului: în cazul în care nu există nici o întârziere, nici o distanțare, care, totuși, 

sunt esențiale pentru gândire. Evenimentul consemnează obscenitatea imediatului și a 

contemporanului. Nu poate fi integrat în viața noastră mentală (pentru că nu are nici un început și 

nici un sfârșit): tocmai ceea ce refuză să formeze legături. Deși s-ar părea la început că evenimentul 

trebuie să fie simbolul iluziei ca posibilitate de dispariție, în realitate evenimentul este sfârșitul 

iluziei: evenimentul nu poate să apară și să dispară tocmai pentru că nu are început sau sfârșit. De 

cealaltă parte, însă, ocazional, Baudrillard folosește termenul eveniment pentru a desemna iluzia 

materială a lumii. Realitatea lumii constă în ireducibilitatea sa față de real. Din acest punct de 

vedere, momentul, datorită simultaneității sale cu el însuși, ar fi timpul real, și totuși nu mai este 

real, deoarece este dincolo de iluzia materială a lumii. Timpul real, care pentru Baudrillard este pur 

ipotetic, nu ar fi trebuit să reprezinte o amenințare, cu excepția faptului că tehnologia modernă este 

capabilă să producă timp real (de exemplu, acoperirea în timp real a evenimentelor). Datorită iluziei 

radicale a lumii, a absenței inițiale a lucrurilor din sine și din alte lucruri, există ficțiunea distincției 

dintre subiect și obiect. Posibilitatea unui adevăr obiectiv depinde de iluzia lumii, de non-ființa sau 

non-identitatea lucrurilor. Lumea rămâne  o iluzie numai în măsura în care este un eveniment, adică 

în măsura în care este incomprehensibilă. 

Nostalgia lui Baudrillard pentru iluzia pierdută a lumii se bazează pe o teorie a imaginației 

ce se aseamănă cu cea emisă de Sartre, o teorie care interpretează imaginarul drept o negare a 

realului: 

 

Iluzia care precedă capacitatea de a scăpa de real prin intermediul invenției formelor 

... de a păși de cealaltă parte a oglinzii ... este acum imposibilă, deoarece imaginile s-

au transformat în lucruri. Ele nu mai sunt oglinda realității, ele trăiesc în chiar miezul 

realității – străine, nu mai reflectă realitatea, ci o bântuie - și au transformat-o într-o 

hiperrealitate, unde, de la un ecran la altul, singurul destin al imaginii este numai 

imaginea însăși. Imaginea nu mai poate reprezenta realul deoarece ea a devenit 

realul. Ea nu mai poate transcende realității, nu o mai poate transfigura, nu o mai 

poate visa, deoarece ea a devenit propria sa realitate virtuală.
18

 

 

Această nostalgie pentru imaginar sau pentru iluzie este în fapt o nostalgie pentru real în 

măsura în care iluzia este o parte constituentă a realului. Este precum ontologia lui Bergson – 

realitatea e făcută din imagini – care pentru Baudrillard a devenit realitate, el afirmând că „singurul 

destin al imaginii este imaginea însăși‖
19

. Prin aceasta el încearcă să ne spună că imaginea nu mai 

este destinată pentru un subiect real ce ar atribui înțeles, ci mai degrabă toate imaginile se propagă 

pe ele însele în mod liber la fel cum Bergson gândea propagarea luminii în mod liber, 

nereflectându-se de niciun obiect din calea sa. 

Baudrillard oferă o perspectivă cu adevărat amețitoare asupra lumii, din care este pur și 

simplu imposibil de apreciat dacă simulacrul e triumful final al subiectivității sau doar opusul, 

actualizarea extremă a ideii existențialiste a conștiinței care există „acolo undeva‖, dispersată 

printre obiectele lumii. Dacă acesta din urmă este cazul vizat de autor, dacă o lume simulacru este 

una în care subiectivitatea a fost complet obiectivizată, acea lume simulacru ar fi practic imposibil 

de a fi distinsă de universul bergsonian care era văzut drept o conștiință imensă, nelimitată, 

                                                             
18 Jean Baudrillard: Objects, Images, and the Possibilities of Aesthetic Illusion, în Nicholas Zurbrugg (ed.): Jean 

Baudrillard, Art and Artefact. London: SAGE Publications, 1997, p. 12. 
19 Idem 
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impersonală. Baudrillard, în mod evident, nu este la fel de dualist ca Sartre; în schimb, el împarte cu 

Bergson o predilecție pentru o retorică a intensificării și relaxării, a extinderii și contracției. Din 

cauza excentricității constitutive a lucrurilor (nu doar a conștiinței, așa cum credea Sartre), singura 

direcție în care se pot mișca este să se prăbușească în sine decât să se transforme în opusele lor. 

Realul, datorită distanței sale față de sine, este o serie de apariții și dispariții. Moartea realului nu ar 

fi dispariția sa (care este încă o parte a vieții sale), ci identificarea sa finală cu el însuși; chiar și 

atunci nu ar dispărea, ci pur și simplu va deveni redundant, pentru că „ceva redundant se instalează 

mereu acolo unde nu mai rămâne nimic‖
20

. Punctul în care realul degenerează în hiperreal 

marchează sfârșitul istoriei și, prin urmare, sfârșitul sensului, în măsura în care sensul există numai 

atâta timp cât există istorie, cauzalitate, un decalaj între origini și scopuri, interpretarea unui lucru 

sau eveniment rămas întotdeauna în urma realului. Sensul nu este altceva decât posterioritatea 

lucrurilor pentru ele însele. Baudrillard nu descrie dispariția realului, ci a iluziei și a consecințelor 

acestei dispariții. Iluzia este vitală pentru existență, deoarece atât timp cât există iluzie, realitatea 

poate fi verificată și afirmată. Cu toate acestea, depășirea iluziei este anihilarea depășirii sau negării 

ca atare.  

În timp ce Lyotard îndepărtează de la subiect ceea ce el consideră drept aroganță 

nejustificabilă a acestuia, Baudrillard crede - și Deleuze ar fi de acord cu el - că am reușit în cele din 

urmă să ne stingem, că trăim într-o realitate preumană sau non-umană, că „subiectul nu mai este la 

originea procesului și nu mai este altceva decât agentul sau operatorul ironiei obiective a lumii. 

Subiectul nu mai oferă reprezentarea lumii («Eu voi fi oglinda voastră!») Obiectul este acela de a 

reda subiecții‖
21

. Cu toate acestea, în timp ce Deleuze privilegiază imaginea pură (imaginea-timp), 

Baudrillard refuză să atribuie obiectului pur starea unui obiect estetic, deoarece a fost deposedat de 

orice secret sau iluzie. Baudrillard denigrează obiectele pure pentru că nu au fost reprezentate sau 

transfigurate de subiect, rămânând în același timp neutre și lipsite de sens. Subiectivitatea trebuie 

sacrificată nu pentru că lumea obiectivă trebuie să se răzbune, ci pentru a dovedi că subiectul este 

încă în viață. În cele din urmă, spre deosebire de ceea ce ne-am fi așteptat, nu obiectul, ci subiectul 

este specia pe cale de dispariție din filosofia lui Baudrillard. Subiectul poate depune mărturie despre 

existența sa, despre diferența sa față de lucrurile neînsuflețite, numai sacrificându-se și demonstrând 

astfel că este încă capabil să fie afectat. 

Imaginarul nu mai e o transcendență sau o negație a realului, ci o imperfecțiune din cadrul 

acestuia, care a degenerat el însuși în hiperreal. În timp ce în filosofia lui Sartre a imagina înseamnă 

a transcende realul spre altceva, Baudrillard nici nu crede că e necesar a transcende realul; tot ce e 

necesar pentru producerea imaginarului este ca realul să eșueze a fi la înălțimea lui însuși, altfel 

spus, să eșueze să fie real. Realul este simulat, ceea ce înseamnă că nereușita realului – imaginarul 

drept imperfecțiune în cadrul realului – restabilește un fel de adevăr care e mai presus de real, mai 

presus de simulare. În orice caz, imaginarul privit drept eșec al realului nu este un proces aflat sub 

controlul nostru; nu este ca și cum noi am crea erori în mod voit pentru a împiedica 

autoreproducerea realului. Autoreproducerea realului, cât și erorile ce se produc în cadrul acestuia 

au loc independent de factorul uman. Astfel, imaginarul are loc accidental.  

Putem concluziona că semnificația ontologică atribuită imaginii de către Bergson, Sartre, 

Lyotard și Baudrillard a fost doar o încercare de a preveni ideea de antropocentrism a ființei umane 

prin prezentarea obiectelor ca fiind superficiale și externe nouă, lipsite de orice încărcătură umană 

ori semnificație.  
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Abstract: This paper presents the analysis of the necessary anglicisms from two Romanian 

nutritional medical texts: Diabet, nutriție și boli metabolice (addressed exclusively to experts) and 

Ghid pentru alimentație sănătoasă (addressed to experts and non-experts). We have shown that 

some anglicisms can be replaced by their correspondences in Romanian language, and that is 

necessary to introduce anglicisms in the Romanian medical dictionaries, as well as to complete in 

the existing definitions. Anglicisms appear in the corpus as such or combined with determinants 

that confer specific language to the medical language. Most anglicisms have been identified in the 

first text. Instead, the Romanian guidelines for a healthy diet has a very limited number of 

anglicisms, which demonstrates the authors' concern for the transmission of medical information 

more easily understood by the non-expert public. We believe that anglicisms are necessary in 

medical texts of nutrition because most of them do not currently have a correspondent in Romanian 

language but are characterized by accuracy, and international recognition in medical language. 

Moreover, we consider that the translation or replacement of anglicisms by Romanian equivalences 

is not always recommended because it can lead to semantic confusions. 

 

Keywords: anglicism, medical text, terminology, specialised language, nutrition language  

 

INTRODUCERE 

Dacă până în epoca modernă, limba latină avea rolul de lingua franca a medicinei, din a 

doua jumătate a secolului XX, limba engleză a devenit mediul comun al comunității medicale, mai 

ales că, în ultima vreme, cele mai influente reviste medicale sunt scrise în această limbă.  

Ca orice limbaj de specialitate, limbajul medical poate fi împrumutat și păstrat fără 

schimbarea formei, adaptat morfologic sau tradus. Principala problemă rămâne păstrarea 

corespondenței exacte a termenilor de specialitate de la o limbă la alta. Uneori, termenul 

împrumutat oferă o realitate inexistentă pentru vorbitorii limbii care împrumută sau pentru limba 

primitoare care nu a creat încă un termen echivalent.  

Această lucrare prezintă analiza anglicismelor din două texte medicale de nutriție: un tratat 

de diabet, nutriție și boli metabolice (adresat exclusiv experților) și ghidului românesc de 

alimentație sănătoasă (adresat experților și non-experților). 

Obiectivul studiului este identificarea în textele medicale de nutriție a anglicismelor 

necesare și intraductibile până astăzi cu scopul de a arăta că cele mai multe dintre acestea nu au 

corespondențe în limba română și necesită precizarea sensului atunci când sunt utilizate în textele 

medicale. Ele apar ca atare sau în combinație cu determinanți care alcătuiesc sintagme ce definesc 

limbajul de specialitate. De asemenea, vom arăta locul termenilor extrași în rândul anglicismelor 

europene și vom sublinia necesitatea introducerii unor anglicisme în dicționarele medicale 

românești, precum și completarea definițiilor deja existente. 
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CONTEXT TEORETIC 

În contextul globalizării, influența limbii engleze nu s-a exercitat numai asupra limbii 

române. Problema anglicismelor a fost preocuparea multor cercetători care vorbesc metaforic 

despre ofensivă, asalt, expansiune, agresiune și contaminare atunci când se referă la anglicizarea 

unei limbi. Fenomenul este unul complex și de neoprit. Flaișer (2001:121) consideră că atitudinea 

de „stăvilire‖ a invaziei anglicismelor este o acțiune nobilă, dar inutilă datorită mijlocelor proprii 

prin care o limbă își păstrează „nealterată fizionomia‖. Enumerăm câteva definiții ale anglicismelor 

care vehiculează în dicționare și în scrierile unor cercetători:  

- „cele mai recente împrumuturi care se disting prin slaba adaptare la sistemul morfologic şi 

fonologic al limbii române şi care prezintă fluctuaţii în grafie şi pronunţie‖ (Vlad, 1974:34); 

- „unitate lingvistică (nu numai cuvânt, ci şi formant, expresie frazeologică, sens sau construcţie 

gramaticală) şi chiar tip de pronunţare sau/şi de scriere (inclusiv de punctuaţie) de origine 

engleză, indiferent de varietatea teritorială a englezei, deci inclusiv din engleza americană, nu 

doar din cea britanică‖ (Avram, 1997:11); 

- „cuvânt, expresie proprii limbii engleze; cuvânt pătruns într-o altă limbă și încă neintegrat în 

aceasta‖ (MDN, 2006:65); 

- „împrumuturi recente din engleza britanică și americană, incomplet sau deloc adaptate (ca atare, 

ele se scriu și se rostesc în română într-un mod foarte apropiat sau identic cu cel din limba de 

origine)‖ (Stoichiţoiu-Ichim, 2007:83); 

- „expresie specifică limbii engleze; cuvânt de origine engleză împrumutat, fără necesitate, de o 

altă limbă şi neintegrat în aceasta‖ (DEX, 2016:47).  

În ultimii ani, despre influența limbii engleze asupra limbii române au scris mai mulți 

cercetători dintre care îi amintim pe cei preocupați de anglicismele medicale. Iulia Cristina 

Frânculescu (2008, 2011) tratează ambiguitățile terminologice din Revista Română de Chirurgie 

Cardiovasculară, analizează împrumuturile neologice lexicale prick test, tril și pattern, „prietenii 

falși‖ injury-injurie și drug-drog și metaforele siderare miocardică și hibernare miocardică. 

Mariana Bara (2010) analizează anglicismele din legislația românească medicală. Simona Nicoleta 

Staicu (2014) identifică două anglicisme care au intrat în limbajul de specialitate din reumatologie 

(locked position și screw-home). Ulterior, într-un studiu din 2015 le enumeră pe cele care „au 

invadat limba română în ultimele decenii‖ şi care se regăsesc în limbajul medical (blotting, blister, 

by-pass, carrier, clearance, family planning, flutter, lifting, linkage, marker, pacemaker, patch, 

peeling, placebo, rebound, scanner, screening, stress, stroke și trigger). Doina Butiurcă (2009) 

selectează anglicismele din Dicţionarul medical elaborat de Valeriu Rusu, de sub literele a, b şi c, 

care au atins în limba română „un nivel suficient de stabilitate‖ (p. 45).  

CORPUS ŞI ABORDARE METODOLOGICĂ 

 Am ales un corpus de texte de specialitate care au ca temă comună nutriția clinică și 

profilactică, fapt evidențiat sau sugerat de titluri: Diabetul zaharat, nutriția și bolile metabolice 

(tratat, vol. 1+2) (T1 și T2), text științific propriu-zis, și Ghid pentru alimentație sănătoasă (G), text 

științific de popularizare. Vocabularul textelor reflectă, în general, vocabularul domeniului medical, 

iar scopul studiului nostru este să evidențiem anglicismele prin identificarea corespondențelor 

termenilor din corpus cu termenii din dicționare. Tipologia autorilor arată nivelul lor de expertiză şi 

faptul că sunt recunoscuţi ca surse eligibile şi avizate de documentare în domeniul medical. Tratatul 

se adresează unui public specializat în domeniul medical, care are acelaşi nivel de experiență ca şi 

autorii, profesionişti activi sau în devenire. Ghidul este destinat publicului cu un nivel de expertiză 

mai scăzut decât autorul, dar care este interesat sau are nevoie de informaţii despre alimentație 

sănătoasă. De asemenea, ghidul alimentar românesc este o lucrare de referință în domeniul nutriţiei, 

întrucât face parte din pachetul de ghiduri medicale elaborate de Ministerul Sănătății. Conform 

FAO (2018), ghidurile alimentare naționale conțin informații fundamentate științific într-un limbaj a 

cărui lizibilitate este testată pe public neavizat.  
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Pornind de la definițiile anglicismelor enunțate mai sus, ne-am propus să analizăm 

anglicismele neadaptate în limba română care, deși apar și în alte domenii decât în medicină, capătă 

în corpus sens contextual. După ce termenii au fost extrași manual din texte, au fost confruntați cu 

un dicționar medical de prestigiu (DM, 2010) al cărui autor, Valeriu Rusu, dedică anglicismelor 

numeroase observații după o lungă experiență în cercetarea terminologiei medicale. Pentru ilustrul 

autor, anglicismele sunt termeni de origine engleză, intraductibili, care circulă „cu dificultățile de 

rigoare‖ (Rusu, 2010:37). Al doilea dicționar medical utilizat în studiu a fost Dicționar de termeni 

medicali (DTM, 2014), o traducere după Black's medical dictionary – Harvey Marcovitch (ed.), 

42
nd

 edition, A&C Black, 2010. Alte dicționare în limba română folosite în studiul nostru au fost: 

Dicționar de termeni biotehnologici (2005), Dicţionar de psihologie (2006), Dicţionar de genetică 

moleculară şi inginerie genetic (2012) și șase dicționare generale. Pentru a arăta sensul 

anglicismelor în limba de origine, am consultat două dicționare de nutriție – Bendersř dictionary of 

nutrition and food technology (2006) și Dictionary of Food Science and Nutrition (2006), un 

dicționar de știință și tehnologie alimentară – Dictionary of Food Science and Technology (2009), 

trei dicționare medicale de circulație internațională – Dorland's Illustrated Medical Dictionary 

(2011), Mosbyřs Medical Dictionary (2013) și Taber's Cyclopedic Medical Dictionary (2017), un 

dicționar de genetică – A Dictionary of Genetics (2006), și un dicționar al anglicismelor europene – 

A Dictionary of European Anglicisms. A Usage Dictionary of Anglicisms in Sixteen European 

Languages (2005), realizat cu colaborare internațională, care acoperă inclusiv limba română.  

În cercetarea noastră nu am luat în considerare numeroasele exemple de anglicisme din 

corpus pentru care erau precizate corespondențele în limba română. Nu am tratat acronimele 

englezești și nici anglicismele formate prin derivare, acestea fiind obiectul studiilor viitoare.  

REZULTATE 

Anglicismele necesare și intraductibile în corpus sunt prezentate pe trei secțiuni: 1) cele care 

sunt introduse în dicționare medicale românești, 2) cele care lipsesc din dicționarele medicale 

românești și 3) cele care lipsesc din toate dicționarele consultate.  

1) Anglicisme necesare și intraductibile în corpus care sunt introduse în dicționare 

medicale românești 

Următorii termeni identificați în corpus fie sunt recunoscuți în DM (2010) ca anglicisme 

fără corespondențe în limba română, fie sunt introduși în DTM (2014). Fiecare anglicism enumerat 

este definit parțial sau în întregime și ilustrat cu exemple din textele analizate. Acolo unde a fost 

cazul, am adus completări constând în opinii personale argumentate privind necesitatea introducerii 

unor termeni în dicționarele de specialitate și opinii ale cercetătorilor preocupați de influența limbii 

engleze asupra limbajului medical. 

BIOFEEDBACK 

Biofeedback este un anglicism care apare în tratat o singură dată ca exemplu de tehnică de 

relaxare utilizată ca strategie în managementul stresului (tehnica biofeedback, T1:243). Termenul 

este amplu definit în DP (p. 112) și „se referă la ansamblul de metode terapeutice şi de explorare 

pasibile să ofere subiectului o informaţie inversă privind modificările spontane sau provocate de 

unul sau altul dintre parametrii fiziologici, precum şi să producă o întărire prin condiţionare 

operantă [...]‖. DTM (p. 101) îl introduce cu același sens, subliniindu-i rolul în relaxarea mușchilor 

spastici, controlul ritmului cardiac și al tensiunii arteriale etc. Despre această tehnică de relaxare 

scriu toate dicționarele medicale de circulație internațională consultate (DIMD:217, MMD:207, 

TCMD:265).   

BORDERLINE 

Borderline [Engl. borderline = linie de separație] „Angl. utilizat, în general, cu sensul de 

stare limită sau intermediară, de graniță, de frontieră între normal și patologic‖ (DM:310). Termenul 

apare cu același sens în dicționarele medicale în limba engleză (DIMD:240, TCMD:299, 

MMD:231) și o singură dată în corpus: prezenţa FRCV (n.n. factori de risc cardiovascular) la nivel 
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borderline (HTA, IGT etc) (T2:185). În DEA (p. 31) se precizează că este folosit în special în 

psihologie, inclusiv în limba română. Însă în dicționarul de nutriție (BDN:71), termenul apare în 

structura borderline substances cu sensul de „foods that may have characteristics of medication in 

certain circumstances [...] nutritional supplements for treatment of short bowel disease, lactose-free 

milk for children with lactose intolerance, galactosaemia and galactokinase deficiency, gluten-free 

foods for patients with coeliac disease, specially formulated foods for treatment of a variety of 

genetic diseases.‖
1
 

BYPASS  

Bypass [Engl. by = lângă; pass = trecere] „Sin.: pontaj.‖ (DM:317); (bypass, bypassuri Ŕ 

DOOM:109). Dintre toate sensurile în limba engleză, doar sensul medical circulă mai mult la nivel 

internațional (DEA:43). Dacă DIMD (p. 266-267), de exemplu, introduce termenul în 39 de 

structuri din care 6 se referă la bypass în scopul corectării obezității, în DTM (p.130), termenul 

apare doar în structurile bypass arterovenos coronarian și bypass cardiopulmonar. Numai DCR (p. 

112) introduce structura bypass gastric. Considerăm că este indicată introducerea termenului în 

dicționarele de nutriție, cunoscut fiind rolul dieteticianului în educația nutrițională a pacientului cu 

bypass gastric. În corpus apare de opt ori în tratat și o dată în ghid în exemple ca: By-pass-ul gastric 

poate necesita suplimentarea cu tiamină, datorită reducerii aportului caloric şi absorbţiei cu 

eficienţă redusă (T1:399). Alte exemple: bypass-ul gastric Roux-en-Y (T1:665), bypassul 

jejunoileal (T1:665), bypassul coronarian (T2:429) și by-pass jejuno-ileal (G:45). 

CLEARANCE 

Clearance [Engl. clearance = îndepărtare, debarasare] „Termen de origine engleză, cu 

semnificația de degajare, nivel de trecere, coeficient de epurare. […]‖ (DM:367); (clearance-ul, 

clearance-uri); DTM (p.164) îl introduce în structurile clearance al creatininei și clearance 

medicamentos. MDA (p. 432) și MDN (p.198) îl definesc ca „raport între concentrația sangvină a 

unei substanțe și eliminarea prin urină‖. Este menționat cu același sens în dicționarele medicale 

străine (TCMD:490, DIMD:370, MMD:377). Considerăm că ar trebui introdus în dicționarele de 

nutriție întrucât este prezent în numeroase structuri precum: clearance-ul particulelor de VLDL 

remnant (T2:241), clearance-ul postprandial al lipoproteinelor bogate în trigliceride (T2:284), 

scăderea clearance-ului pentru trigliceride. (T2:285), creșterea clearance-ului LDL colesterolului 

(T2:389) etc. În tratat are 21 de ocurențe. 

DUMPING 

Dumping syndrome [Engl. dumping, de la to dump = a descărca, a arunca în cantitate mare; 

gr. syndrome = drum împreună, concurs, de la syn = împreună; dromos = cursă, drum.] „Anglicism 

care desemnează un sindrom marcat de senzația de rău general (transpirații, palpitații, vertije, 

cefalee etc.) survenind la maximum 30 de minute după masă la pacienții cu rezecție gastrică‖ 

(DM:453). Anglicismul dumping se regăsește în tratat de nouă ori în asociere cu determinantul 

sindrom: Tratamentul chirurgical al bolii gastrice care rezultă în îndepărtarea sau scurcircuitarea 

sfincterului piloric, poate fi urmat de simptome ale sindromului dumping ca urmare a evacuării 

rapide a conţinutului gastric alimentar în intestin. (T1:665) 

În DTM (p. 676) apare structura sindrom de dumping, iar în MDN (p. 319), dumping 

sindrom, cu același sens și în dicționarele medicale în limba engleză (DIMD:572, TCMD:733, 

MMD:569). Ca anglicism european, termenul dumping este cunoscut în domeniul economiei 

(DEA:101). De altfel, sintagmele dumping social (MDA:775) și dumping valutar (MDN:319, 

MDA:775) apar în dicționarele românești. 

FEEDBACK   

Feed-back [Engl. to feed = a mânca, a se hrăni; back = înapoi.] „Sin.: conexiune inversă‖ 

(DM:513);  feedback, feedbackuri (DOOM:298).   

                                                             
1
 alimente care pot avea, în anumite circumstanțe, caracteristici de medicamente (suplimente nutritive pentru 

tratamentul sindromului de intestin scurt, lapte fără lactoză, alimente fără gluten, formule speciale pentru tratamentul 
unor boli genetice (t.n.) 
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În tratat are 13 ocurențe cu sens general de retroacțiune (MDN:380, MDA:891, DCR:236): 

feedback-urile rezultate din monitorizare şi evaluare (T2:155), perturbarea sistemelor feed-back 

ale ingestiei alimentare (T2:3), feedback între ficat şi celula beta (T1:112), feed-back-ul primit din 

partea grupului (T1:225) etc. De altfel, acest sens s-a răspândit aparent în limbajul colocvial ca 

alternativă la echivalențele autohtone (DEA:112). DTM (p. 459) definește mecanismul de feedback 

pentru a descrie reglarea concentrației de hormoni în sânge. În dicționarele medicale în limba 

engleză sunt definiți termenii alpha feedback, negative feedback, positive feedback și 

tubuloglomerular feedback (DIMD:687).  

FITNESS  

Este un anglicism european care în România a apărut în anii '90 (DEA:115). În tratat are 13 

ocurențe și este difinit astfel: Termenul de Ŗfitnessŗ se referă în general la capacitatea de a efectua 

o activitate fizică moderată sau viguroasă, fără a resimţi oboseală excesivă sau reacţii adverse şi 

vizează sănătatea cardiorespiratorie, compoziţia corporală optimă, dezvoltarea şi forţa musculară, 

rezistenţă şi flexibilitate (T1:301). Structurile din corpus în care anglicismul apare alături de un 

determinant sunt: fitness cardiorespirator (T2:532) și fitness muscular (T1:156). 

Termenul este introdus în DCR:246, MDN:390, și DTM:308, însă fără detalii despre tipurile 

de fitness (aerobic, cardiorespirator, biologic și fizic), așa cum apar în dicționarele în limba engleză 

(DIMD:713, MMD:1392, TCMD:936).  

KIT 

Kit [Engl. kit = echipament] „Anglicism adoptat pentru denumirea unui ansamblu de 

materiale și de produse necesare efectuării unei determinări, investigații sau manevre terapeutice‖ 

(DM:658); (kituri – DOOM:434). Este recunoscut ca anglicism european (DEA:177) cu sens 

general de ansamblu, set (MDN:533, DCR:313), precum în următorul exemplu: Metodele 

enzimatice pentru determinarea profilului lipidic, prin natura reactivilor utilizaţi, sub formă de 

kituri, permit automatizarea proceselor necesare pentru efectuarea analizelor de laborator 

(T1:128). Apare de trei ori în tratat. 

LINKAGE 

Linkage [Engl. linkage, de la to link = a lega, a uni] „Anglicism care desemnează o asociere 

de gene ce manifestă tendința să rămână reunite în descendență în loc să prezinte o segregare 

independentă conform legii a treia a lui Mendel‖ (DM:682). Linkage apare în toate dicționarele 

medicale străine (DIMD:160, TCMD:1406, MMD:1046) și este recunoscut ca anglicism European 

(DEA:186). Cu același sens din genetică, anglicismul linkage apare în MDN (p. 550), iar DTB (p. 

85) și DTM (p. 442) introduc termenul linkag ca echivalent în limba română pentru același sens. 

Autorii tratatului păstrează termenul în limba engleză (11 ocurențe):  

Studii de linkage în obezitatea la populaţii de diverse origini entice […] (T2:31) 

PATTERN 
Pattern [Engl. pattern = model, șablon] „Anglicism utilizat frecvent cu sensuri multiple: 

model, tipar, șablon, schemă de bază, formă a unei structuri vii sau nevii […]‖ (DM:836). În ciuda 

faptului că pattern este definit în dicționare ca anglicism (DCR:402, MDN:690) cu sensul de model, 

schemă, tipar, în lucrarea Etymology, Polysemy and Translation. The Case of the Word ŗPatternŗ 

in the Romanian Medical Language, Iulia Cristina Frînculescu (2014:370) analizează acest lexem 

polisemantic aratând că nu provine din limba engleză („From Old French, the word entered the 

English language through Anglo-Norman‖). Cercetătoarea îl dezambiguizează sugerând echivalenţe 

românești care se potrivesc vocabularului diferitelor științe medicale în care este deja folosit: 

caracter, afectare, aspect, curbă, desen, deprindere, distribuție, model, șablon, profil, tablou, tip, 

vârf, traseu și altele. Cu sensul de 'fixed or regular behaviour' apare în dicționarul de anglicisme 

europene (DEA:228). Considerăm că ar trebui introdus în dicționarele de nutriție, având în vedere 

utilizarea frecventă în textele de specialitate alături de determinanți – pattern alimentar (7 ocurențe 

în tratat):  



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

650 

 

Nutriţia de tranziţie reprezintă modificarea patternului alimentar prin trecerea de la o dietă 

tradiţională normocalorică, bogată în fibre, la una hipercalorică, bogată în general în grăsimi şi 

glucide rafinate, deficitară în micronutrienţi. (T1:622) 

Fluctuaţiile concentraţiei trigliceridelor pot ajunge până la 30% de la o zi la alta, în funcţie 

de pattern-ul alimentar. (T2:334) 

POOL  

Pool [Engl. pool = fond comun] „Anglicism prin care se denumește un ansamblu format din 

componente de aceeași natură. Ex.: p. de aminoacizi, p. de sodiu […]‖ (DM:872). DEA (p. 237-

238) îl identifică a fi utilizat la nivel european cu sensurile „piscină‖ și „joc american‖. DCR (p. 

420) nu îl menționează în context medical, ci economic, cu sensul de „grupare a producătorilor‖. 

MDN (p. 731) adaugă sintagma pool metabolic („depozit comun de substanțe intermediare în 

metabolism; cantitatea totală disponibilă a substanțelor de un anumit fel‖). Acest anglicism apare de 

două ori în tratat și o dată în ghid. 

Aminoacizii rezultaţi din degradarea proteinelor, alături de cei proveniţi din dietă, 

formează pool-ul de aminoacizi din celule şi sânge, care este relativ constant. (T1:349) 

Nivelul seric al acidului uric depinde de balanţa dintre sinteza purinelor şi ingestia 

alimentară de purine pe de o parte, iar pe de cealaltă parte de eliminarea urinară şi intestinală de 

uraţi, astfel încât „poolulŗ de acid uric este de 1000 mg iar „turn overulŗ zilnic este de 60%. 

(T1:750)  

POOL METABOLIC „1) Depozit comun de substanțe intermediare rezultate din 

metabolism. 2) Cantitatea totală disponibilă a substanțelor de un anumit fel, de obicei la nivelul 

unui anumit compartiment.‖ (DM:872)  

Din cantitatea totală de fosfor, 85% se regăseşte la nivelul oaselor şi dinţilor, în combinaţie 

cu calciul, sub formă de hidroxiapatită, iar restul de 15% constituie pool-ul activ metabolic, 

prezent în compartimentele intra- şi extracelular. (G:52) 

Anglicismele pool de aminoacizi (amino acid pool) și pool metabolic sunt menționate în 

dicționarele medicale în limba engleză (TCMD:1883, DIMD:1496). 

REBOUND  

Rebound [Engl. rebound = recul, ricoșare] „Anglicism care desemnează fenomenul de 

reapariție a semnelor unei boli când este oprit brusc tratamentul acesteia. Uneori termenul este 

utilizat ca sin. cu recrudescență (n.n. care se referă tot la boală)‖ (DM:936). Sensul termenului din 

corpus (unde are două ocurențe) îl găsim în TCMD (p. 2004) și în DIMD (p. 1603), unde apare 

inclusiv sintagma adiposity rebound. Considerăm necesară introducerea acestui termen în 

dicționarele de nutriție, cu completarea sensului din DM, întrucât se poate vorbi de rebound nu 

numai cu referire la o boală, ci și la starea de sănătate (efectul unor diete asupra organismului, 

fazele de creștere și dezvoltare la copii etc.). 

Reducerea ponderală maximă a fost în primele 6 luni, urmată de faza de menţinere, în care 

a apărut un rebound parţial urmat de un platou. (T2:526) 

Adipozitatea se diminuă în primii ani de viaţă, atingând un minim la 6 ani. Urmează apoi o 

perioadă de rebound al adipozităţii care pregăteşte copilul pentru pubertate. (G:72) 

SCAVENGER  

Scavenger [Engl. scavenger = măturător] „Anglicism utilizat inițial cu referire la celulele 

fagocitare care captează o serie de deșeuri din organism, iar ulterior extins la substanțele ce 

inactivează sau distrug toxinele, ca și la substanțele enzimatice sau medicamentoase care 

inactivează radicalii liberi‖ (DM:973). Prima referire din definiție se regăsește în MMD (p. 1598) și 

TCMD (p. 2104), iar ultima în DIMD (p. 1674). În tratat identificăm acest anglicism de trei ori: 

Receptorii hepatici pentru HDL sunt diferiţi de cei pentru LDL; fac parte dintr-o familie mai 

mare de receptori cunoscuţi ca şi scavenger receptor (SR) (receptori gunoieri) pentru că rolul lor 

este cel de îndepărtare a diferite resturi prin fagocitoză (mai ales în macrofage). (T1:70) 
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Cei mai importanţi receptori sunt: MSRs (macrophage scavenger receptors)  cu diverse 

subtipuri, CD36 şi CD38. (T2:576) 

Se cunosc mai multe tipuri de receptori care pot lega cu toţi AGE, cum ar fi receptori de 

andocare („scavenger receptorsŖ) […]. (T2:579) 

 

 

SCREENING 

Screening [Engl. screening, de la to screen = a cerne, a alege] „Anglicism cu sensuri 

multiple, utilizat în medicină în situații și circumstanțe foarte variate: în farmacologie (identificarea 

unor compuși cu anumite însușiri farmacodinamice), pentru examenul periodic al stării de sănătate 

(în medicina preventivă), în radiologie (depistarea sistematică, în masă, a unei anumite boli). Sin. 

(mai mult sau mai puțin cuprinzătoare): depistare, triere, selecție, examen systematic‖ (DM:980). 

Termenul apare definit în toate dicționarele medicale în limba engleză consultate și în dicționarul de 

nutriție BDN (p. 427). Este definit în context medical în DCR (p. 469), iar în DTM (p. 661) sunt 

introduse structurile screening genetic și screening mamar. Deși este recunoscut ca anglicism 

medical european, sunt disponibile echivalențe în limbile primitoare (DEA:272). Este unul dintre 

anglicismele cele mai frecvente în corpus (140 ocurențe în tratat, 5 ocurențe în ghid). 

Responsabilitatea screening-ului pentru dislipidemii revine tuturor medicilor. (T2:329) 

Cea mai bună metodă de identificare a obezităţii / supraponderii este screeningul. (T2:130) 

Se recomandă screening-ul colesterolemiei la adolescenţii care au părinţi cu 

hipercolesterolemie. (G:78) 

Deoarece semnele unei nutriţii deficitare sunt adesea trecute cu vederea, se pune accentul 

pe elaborarea unor planuri de screening al malnutriţiei la persoanele vârstnice şi de găsire a unor 

modalităţi de prevenire a acesteia. (G:92) 

SELF 

Self [Engl. self = de sine] „Ansamblul tuturor determinanților antigenici (antigeni ai 

complexului major de histocompatibilitate, antigeni ai sistemului imunitar, grupe sanguine) pe care 

îi posedă un subiect. […] Sin.: propriu, dar în română se utilizează mai frecvent anglicismul self‖ 

(DM:983). Dacă în dicționarul medical românesc definiția face referire numai la imunologie, în 

DCR (p. 472) se amintește de self-control (autocontrol), iar în dicționarele medicale în limba 

engleză (DIMD:1689, MMD:1616-1618, TCMD:2123-2124) pot fi identificate inclusiv sensurile 

din exemplele de mai jos datorită determinanților cu care anglicismul se asociază (4 ocurențe în 

tratat):   

Beneficiile adiţionale sunt obţinerea unei stări de bine, reducerea greutăţii şi creşterea 

sentimentului de mulţumire de sine (self esteem). (T1:193) 

Scopul final al educaţiei terapeutice este de a „împuterniciŗ (engl. empowerment) persoana 

cu boală cronică să preia asupra ei o parte din îngrijirea bolii (engl. self-care, self-management). 

(T1:223) 

SLUDGE  

Sludge [Engl. sludge = noroi de canal] „Anglicism utilizat frecvent cu sensul de agregat sau 

agregare a hematiilor […]‖ (DM:1072). În plus față de acest sens, dicționarele medicale în limba 

engleză adaugă structurile biliary sludge (DIMD:1726) și sludge syndrome (TCMD:2175). Acest 

anglicism este menționat o singură dată în tratat:  

Se produce creşterea secreţiei biliare de colesterol, stază la nivelul veziculei biliare, 

precipitarea microcristalelor de colesterol, cu apariţia iniţial a nămolului biliar (sludge), apoi a 

calculilor. (T1:700) 

STRES  

Conform DEA (p. 309), termenul este un anglicism european utilizat atât ca substantiv, cât 

și ca  verb (a stresa). În corpus îl identificăm de 307 ori în tratat și de 10 ori în ghid în structuri 

precum: stress profesional (T1:7), stresul metabolic (T1:774), stress-ul oxidativ (G:45), stress-ul 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

652 

 

chirurgical (G:54), stressului oxidativ (T2:524), stresului psihosocial (T1:182), stress-ului 

emoţional (G:21) etc. Este definit în toate dicționarele medicale consultate, inclusiv în cele de 

nutriție, iar în dicționarul medical românesc, termenul apare introdus în structura stres 

porttraumatic (DTM:709).  

TRIAL  

Trial [Engl. trial = încercare, experiment] „Anglicism folosit frecvent în limbajul clinic, cu 

referire la testarea și/sau compararea eficacității uneia sau mai multor terapii pe grupuri de pacienți‖ 

(DM:1160). DCR (p. 546) și DEA (p. 331) îl introduc ca anglicism în domeniul sportului. Mai 

multe sensuri din limbajul medical sunt enumerate și detaliate în dicționarele în limba engleză 

(DIMD:1959, MMD:1809, TCMD:2404). Apare o dată în ghid și de 72 de ori în tratat.  

O meta-analiză a 67 trialuri clinice controlate care au cuantificat efectul fibrelor 

alimentare asupra colesterolului total, a demonstrat că un aport de 2-10 grame/zi determină 

reducerea cu 1.75 mg/dl a colesterolului total şi cu 2.2 mg/dl a LDL colesterolului. (T2:361) 

TRIGGER 
Trigger [Engl. trigger = trăgaci de armă de foc] „Anglicism utilizat pentru a desemna 

stimulul care are capacitatea de a declanșa un anumit proces sau fenomen‖ (DM:1162). Este 

recunoscut ca anglicism european folosit în medicină (DEA:331). Aceeași definiție apare în 

dicționarele românești (DCR:546, MDN:949) și străine (MMD:1813, TCMD:2410). Îl găsim de trei 

ori în tratat. 

Pe de altă parte, lipozaharidele bacteriene pot acţiona ca trigger în inflamaţia din 

sindromul metabolic indus de diete hiperlipidice. (T2:51) 

Mecanismele sunt reprezentate de către staza venoasă asociată obezităţii, care este un 

trigger pentru TVP […] (T2:113) 

TURNOVER  
Turnover [Engl. turn-over = întoarcere] „Anglicism care denumește intensitatea și viteza de 

metabolizare a unei anumite substanțe […]‖ (DM:1174). Același sens (de reînnoire biologică) este 

precizat în dicționarele în limba engleză (TCMD:2426, DIMD:1991). Forma corectă a termenului 

este fără cratimă deoarece apare ca substantiv atât în tratat (19 ocurențe), cât și în ghid (4  

ocurențe): modificarea ratei de turn-over a proteinelor (T2:58), turnover celular crescut de acid 

folic (G:49, turn-over-ul proteinelor (T1:79), turnoverul proteic (T1:79), turnover-ul 

colesterolului (T1:66), turn-overul aminoacizilor (T1:93), în cadrul turn-over-ului proteic normal 

(G:21), creșterea turnover-ului osos (n.n. al fosforului) (G:53), efectul total constă în creşterea 

turnoverului şi pierderea de masă proteică (T1:81), creşterea turn-overului eritrocitelor (T1:105) 

etc.  

2) Anglicisme necesare și intraductibile în corpus care lipsesc din dicționarele 

medicale românești 

În următoarea secțiune a lucrării menționăm anglicismele extrase din corpus care nu apar în 

dicționarele medicale românești (DM și DTM), dar apar în celelalte dicționare consultate – 

dicționare generale, de altă specialitate (psihologie) sau în cele în limba engleză (medicale, de 

nutriție și de tehnologii alimentare). 

BOARD  

Dicționarele în limba română (MDN:140, DCR:102) îl introduc cu sensul de conducere, 

administrație, departament (board, boarduri). Sensul termenului din exemplul dat (grup de experți 

în domeniul medical) îl regăsim în dicționarele medicale în limba engleză (DIMD:231, MMD:226, 

TCMD:291). Acest anglicism apare în tratat de trei ori în capitolul Nozologie, taxonomie, istoric, 

importanţă; obezitatea  o problemă de sănătate  publică și o dată în ghid: 

Ulterior, prin reorganizarea EASO, preşedintele ARSO (profesorul N. Hâncu din 1997), a 

devenit membru al Board-ului European şi mai târziu, membru al European Obesity Task Force. 

(T2:9) 

CHIPS  
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Chips-uri (G:29) este termenul care apare în corpus ca exemplu de aliment cu indice 

glicemic mare (7 ocurențe în tratat, 2 ocurențe în ghid). Este menționat în dicționarele străine de 

nutriție (BDN:112, DFSN:46) și de tehnologie alimentară (DFST:90), iar în DCR (p. 134) și DEX 

(chips, chipsuri, p. 197) este introdus cu sensul de cartofi feliați subțire și prăjiți. Ca anglicism 

european este înțeles cu sensul de aliment, dar fără a se face legătura cu tehnica de preparare 

(DEA:58).  

CLAMP 

Împreună cu determinantul glicemic, sensul anglicismului clamp din exemplul următor 

apare în DIMD (clamping și euglycemic clamping, p. 367). În celelalte dicționare medicale în limba 

engleză (MMD:374, TCMD:487), clamp are sens de instrument chirurgical (clemă). Apare de 13 

ori în tratat. 

Tehnica clamp-ului glicemic a fost dezvoltată de DeFronzo et al. şi este în prezent 

acceptată ca metodă de referinţă pentru determinarea insulinosensibilităţii. (T1:109) 

CORNFLAKES  

Cornflakes (G:29) este termenul care apare de două ori în ghid ca exemplu de aliment cu 

indice glicemic mare. Este precizat în dicționarul de nutriție (DFSN:57) și în cel de tehnologie 

alimentară (DFST:110). Este recunoscut faptul că, deși apare ca anglicism european larg răspândit, 

în România este folosit mai puțin frecvent decât fulgi de porumb (DEA:72) și inclusiv cu forma 

corn-flakes (DEX:259, DOOM:186). MDN (p. 240) îl introduce cu sensul de „produs alimentar din 

porumb sub formă de fulgi‖. 

DESIGN 

Este un anglicism cu largă răspândire în Europa (DEA:86) cu sensul de „modalitate de 

prezentare (estetică) a unui lucru‖ (MDA:666), „aspect‖ (DCR:189, MDN:286). Termenul apare de 

șapte ori în tratat cu referire la studii clinice și la fast-food: metodologii de design de studiu 

(T1:213), gustul bun și designul atractiv (T1:549), designul studiilor (T2:31), studii cu design 

complex (T2:36) etc. 

DISTRESS și EUSTRESS  

Termenii distress psihologic (T1:6) și eustress (în figura din T1:240) au 9 ocurențe în tratat. 

În dicționarele medicale în limba engleză, sensul termenului distres este de suferință psihică sau 

fizică (physical or mental pain or suffering, DIMD:557, MMD:549, TCMD:707), iar cel de eustres 

este de stres constructiv, după cum este definit în corpus (T1:239), în MMD (p. 652) și TCMD (p. 

856). În DP (p. 750), eustresul este „opus neajutorârii care face referire la reacţiile negative apărute 

atunci când situaţia este greu controlabilă.‖  

DRESSING   
Termenul are în tratat 7 ocurențe cu sensul de sos pentru salate: dressing pentru salate din 

comerţ cu conţinut scăzut în grăsimi şi calorii (T2:364); izoflavonoidele din soia au aplicabilitate şi 

în industria alimentară, fiind utilizate în fabricarea […] dressingurilor (T1:445); alte surse de 

vitamina E sunt […] dressingurile (T1:728) etc. Cu sens de „încăpere debara, în care poate încăpea 

toată îmbrăcămintea casei‖ este introdus MDN (p. 317). În plus față de acest sens, DCR (p. 204) 

introduce termenul dressing cu sensul de „sos rece‖. Dicționarele străine de nutriție (DFSN:72) și 

de tehnologii alimentare (DFST:140) îl introduc cu sensul de sos, iar cele medicale cu sens de „any 

of various materials for covering and protecting a wound‖ (DIMD:567, MMD:563, TCMD:722).  

DRIFT  

În inventarul dicționarului medical românesc consultat nu este introdus anglicismul drift, dar 

acesta apare în structura random genetic drift cu sens de fluctuație genetică (p. 524), respectiv 

derivă genetică (DM:424), deoarece autorul a ales să elaboreze un dicționar trilingv (română-

franceză-engleză), din dorința de a încerca „echivalența între termeni din limbi diferite‖ (DM:12). 

În dicționarele medicale în limba engleză, în plus față de structurile genetic drift și antigenic drift, 

termenul este introdus în structuri precum ulnar drift (în reumatologie) și pronator drift (în 

neurologie) (DIMD:567, MMD:363, TCMD:723). În tratat, termenul drift apare de trei ori.   
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Genele care au afectat negativ procesul de oxidare a lipidelor ar fi putut şi ele să sufere 

mutaţii întâmplătoare şi drift. (T2:38) 

FAST-FOOD  

Termenul este recunoscut ca anglicism european (DEA:111) (fast-food, fast-fooduri – 

DEX:416, DOOM:295) cu sensul de „restaurant caracterizat prin distribuirea rapidă a unor produse 

în serie, relativ ieftine și a căror preparare este (parțial) automatizată‖ (MDA:879) sau „restaurant 

de tip american unde se mănâncă repede și ieftin‖ (MDN:378, DCR:235). În tratat are 53 de 

ocurențe și este definit astfel: 

Termenul Řfast foodsř se referă la alimente gata preparate şi accesibile, cu conţinut caloric 

crescut, care sunt consumate frecvent şi în cantitate mare. (T2:737) 

După cum era de așteptat, definiția termenului apare în dicționarele străine de nutriție 

(BDN:182, DFSN:94), în cel de tehnologie alimentară (DSTA:161) și în TCMD (p. 953).  

HAMBURGER  

Acest anglicism este răspândit în toată Europa (DEA:143) cu sens de „bucată de carne tocată 

friptă, servită într-o chiflă‖ (MDN:446, MDA:1039); (hamburgerul, hamburgeri Ŕ DCR:274, 

DOOM:349). În tratat are 5 ocurențe și este asociat cu efectul potențial obezogen (T2:11) și 

cancerigen (T2:416), fiind recomandată selecția lui din grupa carne și produse din carne „doar în 

ultimă instanță‖ (T1:416): Regimul alimentar bogat în carne roşie (vită, porc, miel, cârnaţi şi 

hamburgeri) creşte riscul de cancer colorectal. (T2:674) 

HOTDOG  

Termenul este utilizat ca anglicism în multe țări europene, ca parte a culturii fast-food 

(DEA:157), cu sensul de „cârnat sau crenvurșt cald, servit cu muștar, într-o chiflă (lunguiață)‖ 

(MDN:474, MDA:1088); (hotdog, hotdogul, hotdogi Ŕ DOOM:366). DCR îl menționează ca 

americanism (p. 284), la fel ca hamburger (p. 275) și fast-food (p. 235). În corpus, termenul are 

forma neadaptată, hot dog (de trei ori în tratat), hot dogs (o dată în ghid) și este exemplificat ca 

aliment de evitat în selecția alimentară optimă (T1:467,517,549; G:141). De asemenea, este definit 

în dicționarul de nutriție (DFSA:123) și în cel de tehnologie alimentară (DSTA:214).  

INPUT și OUTPUT  

Ambii termeni sunt anglicisme europene care au apărut în țara noastră în anii '70-'80; input 

este folosit mai frecvent decât echivalentul său intrare (DEA:162-163,220, DCR:296). În corpus au 

sens de aport, respectiv consum energetic pentru că dezechilibrul dintre input-ul şi output-ul 

energetic (T2:3) face parte din etiologia obezității. Sensul acestor sintagme (input energetic și 

output energetic) poate fi identificat în cuprinsul capitolului Etiopatogeneza, fiziopatologia, 

morfopatologia obezităţii din tratat („Aportul energetic excesiv raportat la cheltuielile energetice 

este cauza centrală a apariţiei obezităţii‖ – T2:41) și capitolul Metabolismul energetic din ghid („În 

cazul organismului uman, aportul energetic (reprezentat de consumul de alimente) este discontinuu 

şi variabil, în timp ce consumul energetic este permanent, cu variaţii intra- şi interindividuale legate 

de metabolismul bazal, activitatea fizică şi termogeneză.‖ – G:16). În MDN sunt introduși termenii 

input și output cu sensul de intrare (p. 500), respectiv ieșire (p. 666). În plus, definiția raportului 

input-output din același dicționar confirmă sensul celor două anglicisme din corpus: „raportul 

dintre energia sau forța introdusă într-un sistem tehnic, fizic sau natural și energia sau forța produse 

de acestea (MDN:500).  

JUNK-FOOD  

Termenul junk-food apare în tratat de două ori cu sensul de „alimentaţia nesănătoasă, bogată 

caloric şi fără valoare nutritivă, ce conţine cantităţi mari de zahăr rafinat, făină albă, grăsimi trans şi 

saturate, sare, aditivi (glutamat de monosodiu, tartrazine, etc.), în acelaşi timp fiind însă săracă  în 

proteine, vitamine şi fibre‖ (T1:297). Este mai puțin răspândit în Europa decât fast-food (DEA:173) 

și este introdus în dicționul românesc DCR (p. 310) cu sensul de „mâncare nesănătoasă‖ și în cele în 

limba engleză – dicționarul de nutriție DFSN (p. 136) și dicționarul medical TCMD (p. 953).  

INJURY  
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Până să apară în vocabularul medical românesc, termenul injurie (cu sensul de leziune) a 

fost şi este folosit în limbajul comun cu sensul de insultă, jignire gravă (DA:48), ocară, hulă, 

batjocură, defăimare, ponegrire (DS:137), invectivă (DEX:557), cu antonimele omagiu, elogiu, 

admiraţie, veneraţie, laudă, apreciere elogioasă (DA:48). Termenul injurie a fost deja adoptat de 

mulți specialiști în domeniul medical și este utilizat în textele medicale. În corpusul analizat, am 

identificat acest termen de cinci ori în tratat și de două ori în ghid: ipoteza Ŗrăspunsului la injurieŗ 

(engl. response-to-injury) (T2:573); resveratrolul este o fitoalexină protectoare a plantelor, 

produsă ca urmare a injuriilor determinate de razele ultraviolete, factori mecanici şi mi-

croorganisme infecţioase (T1:447); în urma injuriilor suferite de plantele din acest gen (T1:449); 

se adaugă un factor de corecţie în funcţe de injuria suferită (T1:776); sunt indicate pacienţilor 

critici care au suferit anumite injurii (arsuri, traumatisme, pacienţilor ventilaţi mecanici) (T1:779); 

protecţia organismului faţă de diverse injurii sau boli (G:15); toate determinând hemostază ca 

răspuns la injurie (G:35).  

Iulia Cristina Frînculescu (2011, 2014) supune cercetării lingvistice „capcana semantică‖ 

injurie și injury. Considerând injury un „barbarism‖ și un „prieten fals‖, cercetătoarea susține 

adoptarea atitudinii de prudență lexicală și recomandă utilizarea termenului folosit de peste 50 de 

ani, leziune, un cuvânt împrumutat din limba franceză.  

MINDFULNESS  

Termenul apare de trei ori în tratat în exemplele: tehnici de relaxare standard sau tehnici de 

tip Mindfulness-based stress reduction (T1:185), mindfullness sau meditaţia este utilizată în 

combaterea stresului (T1:243) și mindfulness nu implică pasivitatea şi privarea de emoţii 

(T1:243). Este introdus numai în două dicționare în limba engleză (MMD:1148, 

TCMD:1486,1532). 

NONSENSE și MISSENSE  

Ambii termeni pot fi identificați în dicționarul românesc de genetică (DGMIG:228) și în 

dicționarele de specialitate în limba engleză (DIMD:1214, MMD:1239, TCMD:1577, DG:279,301).  

Cele două anglicisme apar o singură dată în corpus în exemplul: În colestaza din litiaza biliară sunt 

incriminate mutaţiile nonsense şi missense ale genei MDR3 […]. (T1:700) 

PEAK 

Anglicismul peak apare o singură dată în tratat: Un accent important se pune pe consumul 

adecvat de lapte la copii şi adolescenţi pentru atingerea peak-ului de masă osoasă corespunzător 

care va reduce semnificativ riscul de fracturi la vârsta adultă (T1:763). Singurul sens identic cu cel 

din corpus îl găsim în dicționarul de nutriție în limba engleză: peak bone mass Ŕ the amount of bone 

tissue present in the body at full maturation of the skeleton
2
 (DFSN:179). Structura peak flowmetru 

este introdusă în DTM cu sensul de „dispozitiv cu care un individ poate expira aer din plămâni‖ (p. 

560).  

SET POINT  

Cu o singură apariție în corpus, anglicismul set point poate fi identificat în exemplul 

următor: În consecinţă, în societatea modernă în care accesul la alimente este liber, indivizii tind 

spre acea limită superioară a set point-ului greutăţii corpului (T2:38). Sensul din text este de A 

homeostatic mechanism that maintains a variable (such as body temperature, body weight, blood 

glucose level, or hormone levels) within specific limits.
3
 – TCMD:1855. Același sens îl regăsim în 

dicționarul de nutriție cu referire la greutatea corporală (the body weight at which a personřs 

metabolism is naturally constant and balanced
4
 – DFSN:214). 

SLOW FOOD  

                                                             
2 cantitatea de țesut osos prezentă în organism la maturarea completă a scheletului (t.n.) 
3
 mecanism homeostatic care menține o variabilă (cum ar fi temperatura corpului, greutatea corporală, nivelul 

glicemiei sau nivelurile hormonale) în limite specifice (t.n.) 
4
 greutatea la care metabolismul unei persoane rămâne constant și echilibrat (t.n.)  
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Termenul slow food este introdus în două dicționare consultate: un dicționar de nutriție în 

limba engleză (DFSN:218) și un dicționar românesc (DCR:485). Însă cel mai cuprinzător sens al 

acestui anglicism se regăsește în corpus unde apare menționat de două ori: Ca şi răspuns la acest 

curent, Carlo Petrini formează în 1986, în Italia, mişcarea Ŗslow foodŗ, ce are drept obiective 

majore prezervarea bucătăriei şi tradiţiilor locale şi naţionale şi promovarea alimentaţiei nutritive, 

bazată pe produse organice, fructe şi legume proaspete, netratate şi carne provenită de la animale 

din ferme ecologice. Mişcarea slow-food se opune la tot ceea ce înseamnă modificare genetică, 

tratarea culturilor cu pesticide, procesare excesivă a alimentelor, utilizare de aditivi şi arome 

artificiale, etc. (T1:298) 

SNACK  

Termenul snack lipsește din toate cele cinci dicționare medicale consultate, însă este 

introdus în dicționarele în limba engleză, cel de nutriție (DFSN:218) și cel de tehnologii alimentare 

(DFST:390). DEA îl recunoaște ca anglicism folosit în țările europene cu următoarele sensuri: „[1 'a 

light, casual, or hurried meal', 2 'a small amount of food eaten between meals (esp. crisps etc.)'.]‖
5
 

(p. 292). Dicționarele românești îl menționează cu sensul de „aperitiv, gustare‖ (MDN:858, 

DEX:1134) și „gustare rapidă‖ (DCR:485); snack, snackuri (DOOM:724). Cu 6 ocurențe în tratat și 

2 ocurențe în ghid, anglicismul snack apare în corpus ca exemplu de tip de gustare bogată în hidraţi 

de carbon (T2:529) și cu lipide în formă Ŗinaparentăŗ (G:37), de evitat în dieta antihiperlipemiantă 

(T2:362) și de înlocuit cu nuci, alone și seminţe (un pumn) (T2:529).  

SHEAR STRESS  

Termenul este introdus în dicționarul de nutriție (BDN:431) și în cel mai recent dicționar 

medical consultat (TCMD:2249), ambele în limba engleză, cu sensul general de „force that moves a 

liquid‖
6
. Cu același sens apare în tratat (6 ocurențe): În cazul persoanelor cu diabet zaharat se 

constată un shear stress
7
 crescut, datorită unei reologii sanguine modificate, a creşterii tensiunii 

arteriale, tonusului miogenic modificat, precum şi o scădere a elasticităţii vasculare datorită 

calcifierii. (T2:574) 

3) Anglicisme necesare și intraductibile în corpus care lipsesc din dicționarele 

consultate 

CANCER SURVIVORS  

Termenul apare de 15 ori în tratat în capitolul Nutriția, bolile metabolice și cancerul 

(T2:657-769). Pentru acest anglicism, autorii formulează următoarea definiție: ŘCancer survivorsř 

sau pacienţii cu cancer sunt acele persoane care trăiesc cu un diagnostic de cancer, inclusiv cei 

care s-au recuperat după această boală. (T2:740)  

COST-SAVING  

Singura acţiune de prevenţie cost-saving este abandonarea fumatului. (T2:567) 

CROSS-CHECK  

Utilizarea concomitentă a chestionarului de frecvenţă alimentară îmbunătăţeşte acurateţea 

estimărilor în ceea ce priveşte aportul alimentar (metodă denumită cross-check) (G:100); analiză 

cross-secțională (T2:306); studiu cross-secțional (T2:480). 

LIFE-SAVING  

Eficienţa lor în ceea ce priveşte reducerea riscului cardiovascular este de necontestat, cu 

alte cuvinte sunt life-saving. (T2:568) 

LONG-ACTING  

Propranolol long-acting (T2:645)  

                                                             
5 1) masă ușoară, ocazională sau luată pe fugă, 2) cantitate mică de mâncare luată între mese (de exemplu, chipsuri 
etc.) (t.n.) 
6
 forță care deplasează un lichid (t.n.) 

7
 Shear stress este efectul rezultat din fricţiunea fluxului sanguin laminar de peretele vascular. (T2:574) 
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MINI-NUTRITIONAL ASSESSMENT  

Grila de evaluare a statusului nutriţional după testul mini-nutritional assessment. (G:162) 

CONCLUZII  

Limbajul nutrițional este o variantă a limbajului medical și este legat de domeniul nutriției și 

dieteticii. Este folosit atât în domeniul sănătății (nutriție clinică), cât și în domeniul educației 

(nutriție preventivă), al alimentației publice (nutriție administrativă) și al administrației publice 

(nutriție comunitară). Dieteticienii și nutriționiștii au cunoștințe de specialitate pe care le comunică 

sub restricții de domeniu, scop și mod prin utilizare a acestui limbaj. Cea mai observabilă 

caracteristică a limbajului nutrițional este lexicul său de specialitate care conține un vocabular ce 

prezintă o tendinţă de universalizare, de internaţionalizare a termenilor, prin abundenţa 

împrumuturilor neologice, inclusiv a celor neadaptate fonetic. Astfel, am identificat în corpus 

anglicisme care se folosesc cu precădere în medicină, dar și în alte domenii. Trebuie subliniat faptul 

că este destul de dificilă separarea anglicismelor în funcție de context având în vedere că nutriția 

este o „știință pluridisciplinară‖ (DM:792), iar medicina un domeniu complex. 

În limba română actuală există o tendință generală de păstrare a împrumuturilor din limba 

engleză într-o forma cât mai apropiată limba primitoare pentru ca sensul termenului să fie înțeles de 

cât mai mulți vorbitori. Aceeași tendință nu poate fi constatată în urma studiului nostru deoarece 

textele analizate sunt de specialitate, iar grupul de vorbitori este delimitat de domeniul științifico-

profesional din care fac parte.  

În cele două texte medicale de nutriție studiate am identificat un număr de 49 de anglicisme 

diferite. Cele mai frecvente au fost stres (317 ocurențe), screening (145 ocurențe), trial (73 

ocurențe), fast-food (53 ocurențe), turnover (23 ocurențe) și clearance (21 ocurențe), restul având 

sub 20 de apariții în text.  

Am remarcat o diferență în ceea ce privește numărul și frecvența anglicismelor din cele două 

texte studiate. Tratatul de diabet, nutriție și boli metabolice are un număr destul de mare de 

anglicisme (47 de termeni) ale căror sensuri sunt, de cele mai multe ori, explicate detaliat. Fiind 

adresat specialiștilor din domeniul medical, înțelegem de ce autorii au păstrat termenii în limba 

engleză. Până la urmă, forța sugestiei unui termen de specialitate este condiționată de păstrarea 

aspectului său din limba de origine. Un număr de 10 anglicisme apar în tratat ca atare (rebound, 

shear stress) sau combinate cu determinanți care conferă structurilor sens medical: bypass 

coronarian, gastric; clearance pentru trigliceride, al lipoproteinelor; fitness cardiorespirator, 

muscular; pattern alimentar; pool metabolic, de aminoacizi; screeningul obezității, depresiei, 

anxietății, pentru boală celiacă, pentru diabet, turnoverul colesterolului, eritrocitelor, 

fosfolipidelor și sindrom dumping. Toate aceste anglicisme enumerate sunt introduse în dicționarele 

medicale românești consultate. Altă serie de anglicisme (simple și cu determinanți) poate fi 

încadrată în limbajul de nutriție deoarece denumesc alimente, tipuri de alimente, modele de 

alimentație sau concepte care desemnează componente ale mecanismelor de homeostazie a 

organismului care pot fi influențate de consumul anumitor alimente: chips, dressing, fast-food, 

junk-food, peak de masă osoasă, slow food, snack și set pointul greutății corpului. În plus, acești 

termeni sunt introduși în dicționarele de nutriție în limba engleză.  

În schimb, ghidul de alimentație sănătoasă are un număr limitat de anglicisme (15 termeni), 

fapt ce demonstrează preocuparea autorilor pentru transmiterea de informații medicale mai ușor de 

înțeles de către publicul non-expert. Nu au putut fi evitate anglicismele care, introduse în sintagme,  

sunt frecvent întâlnite în limbajul medical: bypass jejuno-ileal; pool metabolic; rebound al 

adipozității; screeningul colesterolemiei, malnutriției; stres metabolic, oxidativ, fizic, emoțional, 

chirurgical, psihologic; turnover celular, osos, proteic și trial clinic. 

Următoarele anglicisme identificate în corpus sunt utilizate și în alte domenii de activitate 

decât medicina: bypass (tehnică), clamp (tehnică), clearance (economie), dressing (construcții, 

gastronomie), drift (geografie, biologie), dumping (economie), feedback (cibernetică, psihologie), 

fitness (sport), input și output (electronică, informatică), rebound (economie), screening 
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(economie), shear stres (fizică), stres (fizică, biologie, psihologie, geologie), trial (sport) și trigger 

(fizică, biologie). Anglicismele din domeniul psihologiei sunt biofeedback, borderline, distres, 

eustres și mindfulness. Din genetică sunt prezente în corpus anglicismele linkage, missense și 

nonsense, iar din gastronomie au fost preluați termenii chips, cornflakes, fast-food, hamburger, 

hotdog, junk-food, slow-food. Anglicismele nespecifice unui anumit domeniu sunt: board, kit, 

pattern, pool, scavenger, self, sludge, turnover, design, peak și set point.  

Considerăm că anglicismele analizate sunt necesare în textele medicale de nutriție pentru că 

cele mai multe dintre ele nu au în prezent un corespondent în limba română, dar se caracterizează 

prin precizie, concizie și recunoaștere internațională în cadrul limbajului medical. Analiza noastră 

confirmă ideea că anglicismul pare să ofere o cale sigură pentru relația perfectă concept-termen 

(„un moyen sûr pour la relation "parfaite" un concept-un terme‖) (Bara, 2010:115). Mai mult, 

considerăm că traducerea sau înlocuirea anglicismelor prin echivalențe românești nu este 

întotdeauna recomandată pentru că poate conduce la apariția confuziilor semantice.  
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Abstract:The article proposes an overview of what was the avant-garde in the Romanian cultural space, an 
artistic current that wanted the proposed change of perspective to be achieved by the rupture of everything 

that was unanimously accepted as a valuable, extremist variant of the Romanian modernism represented by 

Ilarie Voronca, Benjamin Fundoinu, Ion Vinea and Tristan Tzara. 
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      Începutul secolului al XX - lea a rămas în istorie ca o perioadă controversată, greu de cuprins 

într-o formulă. Manifestările antagonice care îl caracterizează au ecou în toate sectoarele de 

activitate, fiind considerat de către istoriografia de specialitate secolul extremelor. În toate 

sectoarele de activitate se încearcă impunerea unor noi forme de expresie în detrimentul celor 

tradiționale, considerate a fi depășite. Toate aceste schimbări au fost anticipate încă de la jumătatea 

secolului al XVIII - lea când fața economiei apusene s-a schimbat odată cu descoperirea motorului 

cu abur. Această descoperire a însemnat, la vremea respectivă, un mare progres pentru industrie, 

având în vedere faptul că producția de bunuri, care se baza până atunci pe munca manuală, s-a 

mecanizat și s-a putut diversifica într-un ritm rapid. Privind apoi spre începutul secolului XX, 

automobilele și avioanele au facilitat legăturile comerciale, fapt ce a dus la dezvoltarea vertiginoasă 

a orașelor și implicit, la creșterea nivelului de trai. În mod firesc, această nouă față a societății, 

preocupată din ce în ce mai mult de progres, a atras după sine un interes mai pronunțat al oamenilor 

pentru propria dezvoltare, ceea ce a favorizat scăderea analfabetismului în rândul populației. În 

plus, mijloacele de răspândire a informației (radio, televiziune, cinematograf) erau tot mai 

accesibile și din punct de vedere financiar, favorizând dezvoltarea culturii de masă, la care au 

contribuit și revistele, periodicele sau romanele foileton. 

      Aceste trepte ale evoluției pe care societatea încerca să urce pentru a avea acces la tot ce era nou 

și însemna progres s-au regăsit și în spațiul cultural, care nu avea cum să nu fie influențat de cel 

social, pentru că progresul înseamnă, în primul rând, o schimbare de viziune nu doar asupra vieții ci 

și asupra culturii. În acest sens, în literatură, creatorii de proză experimentează, trecând de la un 

roman, dominat în secolul al XIX - lea de realism (Bazac, Stendhal, Flaubert), la un tip de proză ce 

își propune să aducă în prim plan viața interioară. Printre cei care s-au remarcat prin faptul că au 

subminat noțiunea de realism îi amintim pe Virginia Woolf, James Joyce sau William Faulkner. 

Romane precum Zgmotul și furia (1929), Ulise (1922), Doamna Dalloway (1925) propun cititorilor 

o proza densă, dificilă, cumva inaccesibilă cititorilor inocenți, ce încearcă să reflecte procesul 

dezorganizat și arbitrar al minții noastre. Astfel, se observă, atât în plan social, cât și în plan cultural 

o deplasare a interesului dinspre tradițional înspre un spirit modern, care respinge aproape toate 

ierarhiile de valoare create în perioadele anterioare. 

      Poetul francez Charles Baudelaire o oferit una dintre cele mai interesante explicații pentru ceea 

ce ar însemna modernitate estetică, afirmând în opera sa, Pictorul vieții moderne, că ar exista, de 

fapt, atâtea modernități, câte epoci artistice, amintind de Sofocle
1
 care, pentru timpul său, a fost 

modern, evidențiind faptul că spiritul modern este efemer. 

                                                             
1Sofocle a fost un poet grec care, împreună cu Eschil și Euripide a pus bazele tragediei clasice grecești, aducând 

importante inovații în tehnica teatrală cum ar fi crearea unor piese independente (prin renunțarea la conexiunea 

trilogiei), dezvoltarea dialogului, importața acordată costumelor și decorului. 
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      La începutul secolului XX, România era o țară predominant agrară, comerțul bazându-se pe 

exportul de cereale și petrol. Perioada interbelică a fost una de democrație și oarecum prosperitate, 

până la instalarea regimului lui Carol al II - lea
2
 (1930 – 1940), perioadă în care democrația din 

România a început să intre în declin. 

      Pentru domeniul artelor, în România, începutul seolului XX este o perioadă prolifică, având în 

vedere faptul că și arta românească arăta deschidere și interes pentru formele curentului modernist, 

încercând recuperarea timpului pierdut (a decalajului existent între România și restul Europei) prin 

sincronism cu mișcarea europeană de idei. Astfel, în 1910 se deschide primul muzeu de artă  

construit de Anastase Simu
3
 destinat publicului larg. 

      În domeniul literaturii, modernismul românesc s-a constituit în jurul revistei Sburătorul (1919 - 

1922 și 1926 – 1927) condusă de Eugen Lovinescu, revistă în care au debutat cu poezie, proză sau 

cronici literare Ion Barbu, Camil Petrescu, Tudor Vianu, George Călinescu, Hortensia Papadat-

Bengescu, Ilarie Voronca, câțiva dintre reprezentanții noului curent, pentru care literatura însemna o 

nouă viziune, o nevoie permanentă de a inova, o literatură a revoltei pregătită ideologic de filozofia 

romantică ( Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzche). Noua generație de scriitori a încercat să 

regândească rolul pe care îl are ființa umană în lume, operele lor devenind un spațiu al interogației, 

al încercării de a regăsi sinele. Operele moderniste devin meditații valoroase asupra condiției 

nefericite a omului în lume ''Arhitectura romanului subliniază singurătatea omului modern, 

suspendat într-o lume pe care n-o mai poate cuprinde și nici înțelege.ŗ (Alexandru Paleologul, 

Romanele lui Camil Petrescu, pag. 141). 

      De asemenea, poezia pune în lumină aceleași probleme existențiale, aceeași poziție 

contradictorie a omului modern, fiind o poezie de cunoaștere, a cărei complexitate nu rezidă doar în 

fond ci și în formă. Adesea, poeziile moderne se îndreaptă spre ermetism, făcând apel la funcția 

simbolică a limbajului. Ca doctrină estetică, a fost susținut prin intermediul revistei și a cenaclului 

Sburătorul. De altfel, Eugen Lovinescu, conducătorul revistei Sburătorul, a fost un mentor ce a 

consolidat afirmarea ideologiei moderniste prin volumele de critică și teorie pe care le-a publicat, 

Istoria civilizației române moderne și Istoria literaturii române contemporane. 

      În paralel cu modernismul academic al lui Eugen Lovinescu, modernismul românesc a cunoscut 

și varianta extremistă, anarhică, la începuturile ei, care dorea ruptura totală de estetica tradițională, 

''o versiune radicalizată și puternic utopizată a modernității.ŗ (Matei Călinescu, Cinci fețe ale 

modernității, pag. 88). Totodată,  în Dicționar estetico-literar, lingvistic, religios, de teoria 

comunicării, Ion Pachia Tatomirescu precizează că ''într-o cultură înțelegem prin avangardă 

detașamentul de oameni de știință, de artiști (poeți, prozatori, dramaturgi, sculptori, pictori, 

muzicieni) ce acționează violent novator pe un domeniu, explorând terenuri necunoscute.ŗ În plus, 

se observă faptul că în evoluția semantică  a cuvântului avangardă
4
 s-au păstrat câteva constante: 

opoziția, atitudinea defensivă și ofesnsivitatea. Prin transfer de sens, în domeniul artelor, avangarda 

contestă, printr-un refuz categoric, răsunător, raportarea la modele. Moderniștii au venit cu o nouă 

viziune, însă conștiința noului a fost înglobată în ideea de continuitate, au acordat atenție sporită 

sensului. Deși au construit un no canon, au avut conștiința valorii estetice. De cealaltă parte, pentru 

avangardiști, ideea de schimbare a încercat să fie impusă prin ruptură, susținând refuzul structurării, 

hazardul, negarea ideii de valoare sau a oricărui canon. 

Adrian Marino punctează motivația și poziția avangardistă astfel: ''De ce avangarda este silită să 

facă elogiul noutății și în același timp să o depășească? Negarea internă implică noutatea eternă, 

introducerea unui raport neprevăzut între artă și realitate, provocarea unui eveniment insolit în 

                                                             
2Carol al II - lea al României a fost primul născut al regelui Ferdinand I al României și al soției sale, regina Maria. 
3Anastase Simu (n.25 martie 1854 în Brăila, d. 28 februarie 1935 în București), a fost academician român, doctor în 

științe politice, colecționar de artă, membru de onoare al Academiei Române. Dorindu-și educarea populației prinop 

cultură, a fondat în anul 1910 Muzeul Simu. 
4Originea termenlui aparține domeniului militar, unde însemna o mică trupă de șoc, o unitate de commando, ce se 

remarca prin curaj, dispusă să înfrunte orice risc pentru a elimina obstacolele. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

662 

 

sfera creației. Ca să se instituie, avangarda trebuie neapărat să rupă nu o structură, ci toate 

structurile existente, pentru a regăsi ineditul, originalul, increatul, strivit de totalitatea 

convențiilorliterare anterioare, de presiunea tradițiilor superpuse. De unde nevoia radicală de 

noutate, de a reîncepe, a reinventa, a recrea, a recristaliza în perpetuitate.ŗ (Adrian Marino, 

Dicționar de idei literare, pag. 194). 

      Actul de naștere al fenomenului avangardist poate fi considerat Un Saison en enfer publicat de 

Rimbaud în anul 1873. Se consideră ca protestul și dezamăgirea din textul rimbauldian au provocat 

o stare de spirit aparte, în care își are sursa decadentismul
5
. 

      În literatura română putem vorbi de un avangardism cu precădere activ în anii 1922 - 1932, prin 

intermediul revistelor Contemporanul, Urmuz, Unu, Alege. Cei patru protagoniști ai mișcării 

avangardiste ce au împins limitele înspre anarhie au fost Ilarie Voronca, Benjamin Fundoianu, Ion 

Vinea și Tristan Tzara, fiecare cu personalități diferite, deși uniți prin același crez: schimbarea 

modului în care se face artă și implicit, a rolului artei din temelii. Forța creatoare superioară este cea  

care l-a făcut remarcat pe Ilarie Voronca. Universul creațiilor lui pare real, deși este haotic, pe 

alocur morbid. Benjamin Fundoianu pare, prin comparație cu ceilalți trei, tradiționalist, iar noua 

atitudine pare că nu îi reflectă întocmai personalitatea. Ion Vinea este cel mai rezistent dintre 

pionerii liricii anarhice iar modernismul extremist asumat pare să îl caracterzizeze. Tristan Tzara
6
 

este poetul Samuel Rosenstock care semnează pentru prima dată cu pseudonimul în paginile primei 

serii a revistei Chemarea două poeme, Vacanță în provincie și Furtuna și cântecul dezertorului ce 

anunțau parcă ce avea să însemne aventura Dada. Tristan Tzara a fost obligat să reziste presiunii 

externe iar determinarea și curajul asumat de a lansa o nouă modă, șocantă, au contat mai mult 

decât talentul. 

      În perioada începuturilor, principala trăsătură a avangardei artistice este negația. Declarații 

imperative, șocante precum Jos cu poeții, jos zidurile...Jos arta...Huooooo...S-au făcut totdeauna 

greșeli, dar cele mai mari greșeli sunt poemele care s-au scris... nu sunt doar simple teribilisme. Ele 

au devenit declarații programatice cuprinse în diverse manifeste artistice. Dacă modernitatea era 

adepta schimbării fără a exclude ideea de continuitate, avangarda se situează pe o poziție extremă, 

care se identifică cu negația, ca mod de a fi. Astfel, anticanonul devine, pentru susținătorii 

avangardismului, unul dintre conceptele fundamentale: ''când formula va deveni ceea ce facem, ne 

vom lepăda și de noi.ŗ (Ilarie Voronca).  Autorul Mario de Micheli, în lucrarea sa,  Avangarda 

estetică a secolului XX, interpretează fenomenul avangardist ca fiind consecința unei rupturi 

produse în unitatea socială, poltică și culturală. Punctul de plecare al avangardei ar putea fi 

considerat idealurile de progres și de libertate ale revoluției din 1789, idealuri care, cu trecerea 

timpului, s-au scindat în rupturi pe care de Micheli le pune pe seama dexamăgirii spirituale și 

intelectuale generale. Aceste nemulțumiri au fost urmate de protest și revoltă, printr-o atitudine de 

tip avangardist. În acest sens, este evocat destinul pictorului Van Gogh, care a trecut de la realism la 

impresionism, pentru ca în final să ilustreze, în operele sale, expresionismul. 

      Primul Război Mondial a fost considerat un alt factor care creat tensiuni și a dinamizat spiritele. 

Oamenii au resimțit gustul amar al neputinței de a opri dezastrul. Astfel, rațiunea a fost înlocuită cu 

aleatoriul și hazardul. Spiritul de revoltă a cuprins ulterior toate sectoarele societății burgheze. 

Astfel, anarhia a apărut ca o formă de manifestare a dezastrului. 

      De-a lungul timpului, chiar din primele momente ale manifestării avangardei, criticii consacrați 

au fost rezervați, fapt ce nu a intimidat, dacă analizâm determinarea cu care adepții noului val 

artistic încercau să își impună doctrina: ''Fapt este că, dincolo de orice considerații colaterale, 

apariția anarhismului a reprezentat o breșă: dat afară pe ușă din citadela universitară, anarhismul 

avangardist intră timid pe fereastră.ŗ (Paul Cernat,  Avangarda românească și complexul periferiei, 

pag. 43). 

                                                             
5Decadentism - denumire generală pentru curentele antirealiste apărute în literatură, caracterizate prin involuție, regres 

sau disoluție a valorii, prin ruperea din contextul celorlalte valori. 
6Trist în țară - nume legalizat în 1925 prin decizia Ministerului de Interne al României. 
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      Revenind la cei patru protagoniști ai mișcării anarhice de la noi, care s-au evidențiat atât prin 

cantitatea producției, cât și prin cutezanța doctrinelor, Ilarie Voronca, Benjamin Fundoianu, Ion 

Vinea și Tristan Tzara, este de remarcat faptul că textele lor surprind, ba chiar șochează prin faptul 

că realitatea este percepută din perspectiva unui vizitator care vine dintr-o altă dimensiune. 

Avangarda a împins barierele dincolo de limită, încercând să modifice atitudinea estetică introdusă 

de modernism, fără a lăsa însă opere viabile care să susțină diferențele structurale pretinse atât de 

zgomotos de manifestările avangardiste. Pentru promotorii acestui curent, tocmai această formă 

stridentă de exprimare a constituit un mod eficient prin care și-au popularizat ideile, care s-au 

răspândit ulterior simultan pe întreg tărâmul artei: literatură, arte plastice, muzică, cinematografie, 

arhitectură. 

      Prima revistă ce a susținut avangarda în România a fost Contimporanul (1922 - 1932), condusă 

de Ion Vinea, care a încercat să promoveze avangardismul într-un mod mai temperat, un dadaism
7
 

constructiv, deși Manifest activist către tinerime pe care l-a scris în 1924 a fost foarte violent: ''Jos 

arta, căci s-a prostituat! Poezia nu e decât un teasc de stors glanda lacrimală a fetelor de orice 

vârstă; Teatrul, o rețetă pentru melancolia negustorilor de conserve...ŗ. 

      Revistele 75 HP (care a avut un singur număr apărut la 1 octombrie 1924 ) și Punct (1924 – 

1927) la care au colaborat Ion Vinea, F. Brunea Fox, Ilarie Voronca și Marcel Iancu, au avut o 

existență mai scurtă decât cea a revistei Contimporanul, iar în revista Integral (1925 - 1927) , 

apărută sub redacția lui F. Brune-Fox, s-au întrezărit primele influențe ale suprarealismului
8
. 

      Cea mai radicală revistă dintre revistele de avangardă românești se pare că a fost Unu (1928 - 

1932) aflată sub conducerea lui Sașa Pană. Manifestul lui Sașa Pană, publicat în luna aprilie a anului 

1928, în numărul 1 al revistei Unu ilustrează elocvent alternativa scriitorilor avangardiști la tot ce 

însemna arta momentului la acel moment. Manifestul a fost gândit ca un îndemn adresat 

consumatorilor de artă, un îndemn care să le provoace o schimbare de viziune și o răsturnare a 

sistemului de valori: 

 

 

 

                   ''cetitor, deparazitează-ți creierul! 

                    Strigăt în timpan 

                    avion 

                   t.f.f.-radio 

                   televiziune 

                   76h.p. 

                   marinetti 

                   breton 

                   vinea 

                   tzara 

                   ribemont-dessaignes 

                                                             
7Dadaismul a fost un curent literar-artistic apărut în anul 1916 în Europa, inițiat de un grup de tineri teribiliști, boemi, 

refugiați în Elveția. ,,Locul‘‘ nașterii acestui curent a fost Cabaretul Voltaire din Zurich. S-a făcut remarcat prin  

manifestări anarhice și farse ce au scandalizat gustul comun. Poetul român Tristan Tzara a fost considerat sufletul 

mișcării, alături de alți susținători dintre care îi amintim pe Andre Breton, Loius Aragon și Paul Eluard. Mișcarea se 

destramă spre finalul anului 1922. 
8Suprarealismul (din fr. Surrealisme) este o mișcare literar-artistică ce datează de la începutul anilor 1920, când poeți 

tineri precum Andre Breton, Paul Eluard, Alfred Jarry organizau spectacole-provocări la Paris. Influențați de 

psihanaliza lui Freud, suprarealiștii devin preocupați de vis, de inconștinent, negând formele instituționalizate ale 
culturii. În România, cei care promovează suprarealismul sunt artiștii grupați în jurul revistelor Punct, Urmuz, 

Alege, Unu, promovând exploatarea fenomenelor onirice și scrierea automată în detrimentul universului imagistic și 

metaforic. 
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                  arghezi 

                  brâncuși 

                  theo van doesburg 

                  uraaaa uaa uraaaaaaaa 

 

                  arde maculatura bibliotecilor 

                  a.et p. Chr. n. 

                  123456789000.000.000.000.000 kg. 

                  Sau îngrașă șobolanii 

                  scribi 

                  apțibilduri 

                  sterilitate 

                  amanita muscaria 

                  eftimihalachisme 

                 brontozauri 

                 huooooooooooooooo 

 

                combină verb 

               abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

               = artă ritm viteză neprevăzut granit 

 

               guttenberg reînviiŗ 

                                                                           (Sașa Pană, Manifest, Unu, nr. 1, aprilie 1928) 

 

 

      Manifestul lui Sașa Pană, organizat în jurul unor imperative categorice care oferă senzația, în 

plan stilistic, al unui strigăt, propune o alternativă la tot ce era unanim acceptat ca fiind artă la 

momentul respectiv. Analizat cu atenție, se observă faptul că mesajul este adresat nu creatorului de 

artă, ci beneficiarului, îndemnat să renege tot ce s-a scris și să îmbrățișeze un nou sistem de valori, 

aspect evident încă din incipitul Manifestului: ''cetitor, deparazitează-ți creierul.ŗ Toate creațiile 

literare anterioare scrierilor avangardiste sunt numite maculatură, iar scriitorii, în mod ofensator, 

scribi, sterili, creatori de abțibilduri, aspecte ce produc cititorului cel puțin derută. Astfel, remarcăm 

faptul că înainte de a-și construi propriul drum, scriitoarii avangardiști au simțit imperios nevoia de 

a se delimita de înaintași, alegând însă o cale violentă, folosind un ton vehement, determinați de 

propriile convingeri să deschidă noi drumuri, în care nu aveau loc academismul și anchiolozarea.  

      În momentul în care se depășește faza iconoclastă, spațiul artistic se curăță parcă de excese, iar 

noile forme avangardiste care apar vor contribui la nașterea unor formule estetice pe care se va 

sprijini arta modernă, cuprinzând simultan întregul domeniu artistic (literatură, arte plastice, 

muzică, cinematografie, arhitectură). Deja în spațiul european manifestările artistice avangardiste 

căpătau notorietate. Compozitorul Arnold Schonberg promova muzica atonală, poetul francez 

Stephane Mallarme ridicase curentul simbolist francez la următorul nivel, iar în pictură Pablo 

Picaso dădea naștere cubismului. 

      În România, principalele curente artistice ale avangardei europene (cubismul, futurismul, 

constructivismul, suprarealismul) se vor regăsi în mare măsură, datorită sincronizării cu 

manifestările artistice similare din Europa. De pildă, pictorul Victor Brauner (cel mai bine cotat 

artist roman pe piața internațională de artă după Constantin Brancusi) este autorul unei opere 

avangardiste pretioase precum Poetul Geo Bogza arata capului sau peisajul cu sonde. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

665 

 

      În arhitectura se pune accentul pe un nou concept de locuinte, care trebuie să fie confortabile, 

aerisite, fara multă mobila care sa sufoce. În acest sens, Le Corbusier
9
 afirma: ''Mergeți la vechile 

castele sa vedeți prost-gustul marilor regi.ŗ 

      De asemenea, în teatru apar noi forme de manifestare artistică, menite să exprime tentația 

libertății absolute. În teatrul de avangardă parcă se îndrăznește tot, lăsând frâu liber imaginației, 

spre deosebire de teatrul tradițional, îngrădit de dogme. Într-un discurs despre avangarda susținut la 

Helsinki, Eugen Ionescu puncta caracteristicile teatrului modern: ''Operă de artă liberă este, în mod  

paradoxal, prin caracterul ei individualist, dincolo de aparența ei îndrăzneață, singura care 

țâșnește din inima oamenilor, prin inima unui om; ea e singură ce exprimă cu adevărat poporul.ŗ 

Piesa Tzara arde și dada se piaptănă a Teatrului Național din Cluj este un colaj din textele lui Tristan 

Tzara (poezie, teatru, manifeste), selectate de criticul și istoricul literar Ion Pop, evoca momentul 

istoric al apariției mișcării dadaiste (1916, Primul Război Mondial). 

      Curentul avangardist a zdruncinat din temelii arta tradițională, facilitând dezvoltarea 

fenomenelor artistice din istoria artei.  
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LINGUISTIC REFLECTION OF INCLUSION IN THE CASE OF SOCK 
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Abstract: In a present setting of the terminology, the present article depicts severeal aspects concerning the 

concept of relationship between notions and the hiponimy of sock. There is described the meaning of the 
term and its linguistique inclusion relations.  At the same time, we have explained the  relationships that are 

established between terms: logical and ontological. We have defined the term sock  from a historical and 

etymological point of view and we have classified its hyponyms according to several criteria. 
 

Keywords: terminology, term, hiperonim, hiponim, co-hiponim 

 

 

1. Introducere 

 Limba de specialitate este analizată din moduri diferite, transpuse, printr-o terminologie 

unică. Le langue de spécialité est dans ses textes, le trésor du savoir disponible et linguistiquement 

analysable, dans ses ressources, l'instrument du savoir futur (R.Kokourek, 1991:42). 

Orice cuvânt, orice unitate lexicală constituie un termen în măsura în care se poate defini în 

cuprinsul unui anumit domeniu de specialitate, noțiunea astfel tradusă ocupând un loc propriu în 

sistemul conceptual al acelui domeniu. 

Între termeni se pot stabili relații, denumite rețele noționale care sunt împărțite astfel:  

a) rețele logice care se aplică în planul semnificatului. La rândul său, acestea se divizează în 

următoarele rețele: 

- de identitate: presupun identitatea tuturor caracterelor a două noțiuni (dres - ștrampi); 

- de negație: presupun două noțiuni, una dintre ele formându-se cu ajutorul negației celeilalte 

(îmbrăcat- dezbrăcat); 

- disjunctive: cele două noțiuni se exclud reciproc dar pot fi reunite la un nivel superior 

(fustă/pantalon Ŕ haine); 

- de incluziune – atunci când o noțiune este înglobată în altă noțiune  care poate fi: generică și 

specifică. (ciorap: șosete, dres) 

În lingvistică, conceptul de incluziune poartă denumirea de hiponimie și include: 

- un hiperonim: termen generic, supraordonat; 

- hiperonime: termeni specifici, subordonați. 

Între termenii specifici aceleiași noțiuni, care au același grad de generalitate, dar se deosebesc 

cel puțin printr-un caracter, se stabilesc relații de coordonare logică și poartă denumirea de co-

hiponime.  

  

relație de 

hiponimie 

 

 

coordonare logică 

între co-hiponime 
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Dacă aceste relații implică mai mult de două noțiuni atunci putem stabili o ierarhie verticală și 

una orizontală. (cf. C. Boulanger, 1985, A. Vansteelandt, 1994) 

  
  

b) rețele ontologice care se aplică referentului și pot fi separate pe serii: 

- serii verticale: noțiuni supraordonate și subordonate (sacou-noțiune integrantă, guler Ŕ mânecă Ŕ 

închizătură- noțiuni partitive) 

-  serii orizontale: între subordonatele aceleași noțiuni de nivel superior (încălțăminte - gheată - 

pantof, sanda) 

 

2. Istoric 

Ciorapii au apărut, prima dată, în secolul al VIII-lea, î.Hr, în Grecia. Evoluția lor este una 

bună, deoarece în secolul al V-lea, d.Hr., purtau denumirea de puttees și erau purtați de personalul 

bisericilor pentru a desemna puritatea, iar mai apoi devin un simbol al nobilimii. O primă revoluție 

a ciorapului este apariția mașinii de tricotat șosete și lucrurile nu se opresc aici. O a doua revoluție 

este introducerea unui alt material folosit la confecționarea ciorapilor: nailon (s.n., engl. nylon).  

Inițial, ciorapii se purtau doar cu portjartier (cuv. compus port + jartieră) (s.n., fr. porte-

jarretelles), ceea ce înseamnă că dimensiunea lor depășea genunchiul.  

O dată cu apariția fustei mini, în anii '60, ciorapii sau nailonul au fost înlocuiți de ciorapii cu 

chilot, cu bandă adezivă, dres, modelatori (intrați pe piață în anul 2014), cu push up.  

Nici materialele din care au fost fabricați nu au rămas aceleași: mătasea (s.f., lat. metaxa, reg. 

mătasă) a fost înlocuită cu fibre sintetice precum: nailon sau elastan (s., engl. elastane, fr. 

élasthanne) căruia i se mai spune și lycra (s.n., fr. lycra) sau spandex (s., spandex) lâna (s.f., lat. 

lana) cu acril (adj. , fr. acrylique), bumbacul (s.n., sb. bumbak, bg. bubak) cu poliamida (s.f., fr. 

polyamide) sau polyester (s.m., fr. polyester).  

 

3. Etimologie 

Termenul ciorap este moștenit, la bază din limba latină soccus care înseamnă pantofi largi 

purtați de actorii romani, care derivă din limba greacă sykchos. Termenul ciorap a intrat în limba 

română prin filieră indirectă, din limba turcă çorab.  

Definit prin gen proxim, ciorapul se referă la obiectul  vestimentar: „obiect de îmbrăcăminte 

care acoperă piciorul, confecționat din fire de bumbac, de lână, de mătase sau din fire sinteticeŗ, 

căruia i se alătură termenul înrudit, preluat din limba engleză dres. (DEX, 2016) 

 

4. Relația de hiponimie   

Evoluția cuvântului ciorap a dus, într-o primă etapă, la derivarea lui prin juxtapunerea a doi 

termeni (ciorap și chilot/pantalon)  ciorap-chilot sau ciorap-pantalon adică „ciorap lung, continuat 

cu chilot‖, purtat  pentru prima dată în Evul Mediu ca semn al puterii. Apoi, la îmbogățirea 

vocabularului limbii române cu ajutorul familiei lexicale a ciorapului și anume un singur substantiv 

de gen feminin ciorăperie, iar la plural ciorăperii. Ciorăperie se formează prin derivare de la 

cuvântul de bază ciorap cu sufixul ărie și prezintă o polisemie internă cu două sensuri. Primul sens 

relație 

ierarhică 

verticală 

 

 

relație 

secvențială 

orizontală 

șosete 

 

șosete 

pentru sport 

 
mers 

sportiv 

pentru 

alpinism 

pentru 

drumeție 

aquagym 
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vizează obiectul îmbrăcăminte „grămadă, mulțime, sortimente de ciorapi‖ și al doilea denumirea 

întreprinderii comerciale „magazin sau secție unde se vând ciorapi‖. 

  O altă evoluție lexicală este dată de hiponimele care contribuie la cunoașterea termenului 

ciorap: dres,  șosete, tălpici. În schimb, cohiponimele conferă mai multă precizie prin numărul mare 

de seme. Astfel, putem avea o împărțire a hiperonimului ciorap în funcție de următoarele criterii: 

dres 

- mărime: S (small), M (medium), L (large), XL (extra large) sau pe numere de la 1 la 6; 

- sezon: primvăvară/vară, toamnă/iarnă, basic; 

- calitate: clasici, premium; 

- densitate: ultratransparenți (<10DEN), transparenți (10-20DEN), opaci (41-99 DEN), groși 

(100DEN), vătuiți/termali; 

- material: fibre sintetice (microfibră, poliamidiă, elastan, lycra), fibre artificiale (vâscoză), fibre 

naturală (lână, mătase, cașmir); 

- modele: buline/picățele, cu dungă pe spate (back seam); 

- cusături:  fără cusături/plane/invisibles, fără întărituri, cu degete decupate; 

- cu compresie: totală (total shaper), push up, pe burtă (control top), călătorie (leg support); 

- speciale: dressuri incitante, stokings hold-up, cu portjartiere, cu bandă, cu plasă. 

 

șosete 

- categorii sex: femei - gravide, copii, bărbați; 

- mărimi: invisible, knee high, over knee; 

- material: bumbac, cașmir, lână, flaușate, microfibră; 

- imprimeu: clasice, cu model; 

- utilitate: cosmetice: cu masaj, exfoliante, cu mască,  antiderapante, pentru sport (pentru drumeție, 

pentru alpinism, pentru fotbal-jambiere, pentru echitație). 

 

tălpici 

- cu silicon pe călcâi (silicone gripper). 

 

Hiponimele hiperonimului ciorap prezintă o etimologie care evoluează de la împrumuturi de 

origine franceză spre împrumuturi de origine engleză: 

- substantivul feminin șosetă, șosete provine din limba franceză chaussette; 

- substantivul  feminin, tălpică, tălpici, este derivat de la substantivul talpă cu sufixul ic. O variantă 

a cuvântului tălpică este tălpig(i); 

- substantivul dres - provine din limba engleză dress;  

- substantivul knee-high  provine din limba engleză. 

Un hiponim al termenului ciorap este șoseta care se folosește mai ales la plural șosete. 

Etimologic, cuvântul a intrat în limba română prin filieră indirectă din limba franceză chaussette, 

fiind derivat din cuvântul chausse + sufixul ette.  La rândul său, chausse provine din limba latină 

calceus, preluat din limba populară calcia. Sub aspect sincronic, termenul de șosetă are, în limba 

franceză, următoarea evoluție: chalcette - cauchete- cauchette- chaussette.  

Cel mai cunoscut tip de șosete este knee-high sau șosetele ¾ denumite mai nou și  jambiere 

(s.f., fr. jambière), care datează din timpul Imperiului Roman, iar în anul 1920 au devenit cunoscuți 

în America. Acest tip de șosete face parte din vestimentația tradițională a scoțienilor, a fotbaliștilor, 

de asemenea  este o componentă a uniformei școlare. 

7. Concluzii 

  În trecerea de la un hiponim la hiperonimul ciorap se anihilează unele seme. În schimb, 

pentru trecerea de la hiperonimul ciorap la unul dintre hiponimele sale s-au specificat diferențele, 

prin expunerea explicită cu ajutorul altor termeni. 
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Incluziunea este îndreptată într-o singură direcție, deoarece numai termenul subordonat îl 

include pe cel supraordonat, clasa de referenți a celui din urmă fiind mai vastă decât a celui dintâi: 

dresul este un ciorap, dar un ciorap nu este neapărat un dres. 
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Abstract: The present essay proposes a foray into the structure of various archaic and ancient mythological 

cosmologies, with the primary objective of describing and comparing the numerous facets through which 

these systems have interpreted or represented the skies. To this end, ancient texts Ŕ which serve as primary 
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order to provide a more expanded view of the subject matter, a disparate array of mythologies is intertwined 
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Relaționarea dintre om și bolta cerului a constituit din cele mai înnegurate adâncuri ale 

timpului unul dintre punctele centrale (sau cel puțin imposibil de ignorat) ale oricărui sistem 

mitologic riguros conturat. Sub diverse auspicii, firmamentul a servit drept chezaș al statutului 

omului în universul său, fie în calitate de corpuscul infinitezimal de mic și alienat, de punct mistic 

în care e permisă autoreflexia marelui mecanism, fie de microcosm simetric cu macrocosmul de 

care este inexorabil legat. Această varietate de raportări a fost plăsmuită cu toată suita de coloraturi 

și parfumuri disponibile speculațiilor ontologice.   

    De la optimism debordant la nihilism absurd, omul nu a încetat de-a lungul mileniilor să 

emită teorii și să proiecteze grilaje semantice cu privire la infinitatea cosmică sub a cărui cupolă s-a 

născut. Ține de o convingere personală (bineînțeles, nu întru totul originală) și poate constituie un 

caz de „wishful thinking", să se emită în continuare ipoteza că vechile obsesii mitologice legate de 

ceruri continuă să se găsească regenerate, din nou și din nou, în decursul istoriei și până în 

contemporaneitate. 

 Prin acest punct de plecare (sau de decolare) nu se caută arborarea unui stindard al 

esențialismului, sistem ai cărui adepți adesea militează pentru reveniri sau recuperări ale 

arhaismului- cu toate valorile pe care le-ar putea presupune acesta. În schimb, se vrea transmisă cât 

mai clar ideea conform căreia acest focar de magnetism al conștiinței umane- cerul- nu și-a slăbit 

forța de atracție în cursul secolelor, ci reușește în continuare să se constituie ca unul din multe alte 

repere mai mult sau mai puțin conștiente ale marii povestiri a tribului, adică a istoriei umanității, așa 

cum a fost (poate, totuși, esențialist) denumită de Ezra Pound.   

    Arhetipul firmamentului, izvorât din miticele timpuri ale paleantropilor sau, la fel de  

probabil, precedându-le, a ghidat imaginația și conștiința amfibiană (în sensul lui A. Huxley sau L. 

Blaga, desigur) ale celor mai misterioși și timpurii strămoși ai omului. A oferit un resort de speranță 

și reverență fondatorilor civilizației, a supraviețuit amurgului zeilor de la finele antichității, precum 

și amurgului idolilor- preconizat de Nietzsche în plină epocă modernă occidentală „dezvrăjită". Nu 

zigguratul, ci observatorul astronomic e cel care scrutează azi înălțimile nocturne, însă ambele 

împart în continuare același scop inconștient, generalizat. Anume, de contemplare și penetrare a 

misterului panontic care nu a încetat să fascineze decât pe cei suficient de alienați de către minunata 

lume nouă a secolului XXI (parafrază nu după Miranda, ci după John Sălbaticul).  

 Acei „angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry 

dynamo in the machinery of night"
1
 a căror odă o declamă Ginsberg printr-un urlet, pot fi la fel de 

                                                             
1Allen Ginsberg,  Howl and Other Poems, City Lights, USA, 2001, p.10. 
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bine reprezentanții deziluzionați ai mișcării beat și ai contraculturii americane, cât și tlamatinimii 

mezoamericani (originalii existențialiști ai Noii Lumi) sau șamanii celor mai arhaice comunități de 

vânători-culegători. Avântul uman înspre înălțimile stelare empirice sau înspre un metaforic Cer 

Empireu se arată inepuizabil și, precum obiectul său, etern regenerabil- pentru a folosi o sintagmă 

preluată din speculațiile arhitectului Buckminster Fuller.  

 Acest eseu va căuta să elucideze formele mitologice în care s-a manifestat acest avânt în 

cadrul unor culturi și civilizații arhaice, precum și modulațiile sale în funcție de „matricea stilistică" 

ce le-a dat naștere. Concomitent, se vor invoca unele contribuții relevante din domenii adiacente 

(antropologie, psihanaliză, psihologie, mitologie comparată și istorie a religiilor, cu anumite apeluri 

și la filosofie sau științele naturii) cu privire la interpretarea datelor de care dispunem și pe care, 

selectiv, le vom expune.  

    Arealul geografic din care vom extrage aceste date va fi vast, iar investigația va trebui 

ghidată de o direcție cât de cât recognoscibilă. În primul rând, ne vom limita la a privi aspecte de 

mitologie legate de dimensiunea cerurilor- așa cum apar în rândurile unor culturi arhaice. Prin 

arhaice, înțelegem, într-un sens foarte general, pre-creștine. Se va începe cu prezentarea unor tipare 

relevante în rândurile comunităților pre-istorice, urmând un fir al analogiilor care ne va conduce, pe 

rând, prin culturile inuite și turco-mongole, asiatice, mesopotamiene, elene, africane, oceanice și, la 

final, mezoamericane. 

 Pentru a descinde la începuturile examinabile ale fenomenului mitologic, este suficient 

pentru moment să apelăm la primele capitole din primul volum din Istoria credințelor și ideilor 

religioase al lui Eliade. O afirmație, devenită aproape mantră, se repetă de-a lungul prezentărilor 

teoriilor cu privire la emergența culturilor paleolitice și ale paleantropilor: nu trebuie să presupunem 

că o practică anume își are obârșia în aceeași perioadă cu cele mai vechi documente care o atestă. 

Relicvele rarisime care au fost descoperite din ere apuse de peste 10.000 de ani nu ne comunică 

nimic definitv în privința vârstei practicii sau ideii sacre pe care ar putea-o implica. Eliade, pledând 

pentru acel homo religiosus, coexistent cu ipostaza de homo faber, homo ludens și homo sapiens a 

paleantropilor emite o ipoteză care nu și-a găsit nici azi suficientă acoperire experiențială, sub 

forma unor dovezi materiale convingătoare.   

    Însuși Eliade susținea că, mai întâi de toate, obiectele  investite exclusiv cu valențele 

sacrului tind să fie din categoria celor mai perisabile, mai ales ținând cont de vastitatea temporală și 

de nenumăratele intemperii pe care au trebuit să le înfrunte din preistorie. Apoi, puținele artefacte 

care au fost într-adevăr găsite și care, fiind în principal unelte sau arme- în sfârșit, obiecte de uz 

casnic sau mercantil, par să susțină empiric doar prezența ipostazei de homo faber. Însă Eliade, 

amintind teoriile sale deja bine formulate cu privire la dialectica sacrului, atrage atenția asupra 

faptului că orice obiect sau fenomen, deci și relicvele descoperite, ar fi putut fi „receptacolele" unor 

hierofanii, kratofanii sau teofanii pentru primitivii care le-au dat formă. Orice ocupație sau activitate 

ar fi fost susceptibilă să fie încadrată în aureola sacrului, iar uneltele care, pentru un arheolog 

modern nu ar reprezenta decât dovezi ale unor activități pragmatice, ar fi beneficiat (foarte probabil) 

în comunitățile arhaice de învestiri magico-religioase suplimentare.   

    În ceea ce privește raportarea la dimensiunea astrală a paleantropilor, aceste idei fac 

cunoscută obscuritatea cu care ne confruntăm în privința sistemelor pe care acești antemergători ai 

primelor comunități sedentare le-ar fi elaborat. Este deci necesar- pentru a regăsi idei mai coagulate- 

să urcăm dinspre beznele preistoriei înspre era încadrată între paleolitic și neolitic. În privința 

dialecticii sacrului a lui Eliade, ea va deveni din ce în ce mai relevantă în demonstrațiile ce vor 

urma. Pentru moment, vom aminti de un al doilea set de coordonate teoretice care va înlesni 

orientarea prin meandrele istoriei timpurii. Mitologul comparatist american Joseph Campbell este 

cel care le elaborează, cu precădere în volumul enciclopedic Masks of God: Primitive Mythology și 

în arhicunoscutul The Hero With a Thousand Faces. 

 Campbell delimitează în patru mari categorii modalitățile de raportare a comunităților 

primitive la existența și universul înconjurător. Prima este atitudinea de simultană afirmare a vieții 
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și negare a morții, traseul existențial fiind infinit și linear. A doua este cronologic mai recentă, 

devenind dominantă în societățile de agricultori neolitici, și presupune o viziune circulară asupra 

universului, viața și moartea fiind legate într-un ouroboros în care se devorează reciproc, însă își și 

dau naștere una alteia conform unei ritmicități tainice. A treia modalitate de raportare presupune 

negarea existenței și retragerea din ea, fiind percepută ca sursă de suferință și entropie inalterabilă. 

În sfârșit, a patra modalitate este cea mai pragmatistă. Ea observă lipsurile vieții, însă își propune ca 

prin diverse metode să le transceandă, profețind ere ale fericirii universale într-un viitor mai mult 

sau mai puțin îndepărtat.   

    Este lesne de înțeles că orice mitologie elaborată de către o astfel de comunitate va continua 

să poarte peste veacuri unul din acești sâmburi de ontologie timpurie (și totuși actuală, întrucât 

Campbell va susține că până și sistemele de gândire premoderne și moderne se mulează pe aceleași 

structuri).   

    Mai întâi, teoretizată și ca fiind cea mai veche, este menționată tendința dominantă și 

specifică triburilor de vânători-culegători, observabili în timpuri recente în zonele de stepă și în cele 

septentrionale, cum ar fi la urmașii comunităților turco-mongole din Orient sau inuiții din nordul 

Canadei și Alaskăi. Austeritatea și condițiile deosebit de aspre ale existenței cotidiene cu care astfel 

de culturi se confruntau regulat au determinat apariția unei raportări ușor paradoxale la univers, cu o 

eschatologie optimistă (cel puțin în comparație cu sistemele negaționiste mai rafinate de mai târziu) 

luată în tandem cu o groază adânc înrădăcinată pe care o vom analiza în continuare.   

    Pentru comunitățile arhaice de vânători, moartea ca fenomen imediat este o prezență 

aparentă indubitabilă, însă ea nu există la modul absolut. Am putea spune că ea nu are nici o putere 

în calitate de agent al finalității. Cursul existenței este de o linearitate inalterabilă și fără de sfârșit. 

Aici, Campbell intervine (menționând numele maestrului său, Heinrich Zimmer) și încearcă să 

explice care ar fi setul de cauze plauzibile pentru producerea unor astfel de atitudini culturale,  

aproape general valabile. Influențat și de psihanaliza freudiană, marele indiolog Zimmer va accepta 

și re-disemina unele teorii elaborate de Leo Frobenius în raport cu fenomenul cultural denumit 

„paideuma".  

 Acest proces, redat succint, afirmă că geografia, clima și alte date spațio-temporale 

irepetabile din realitatea senzorială imediată exercită o influență directă asupra unei culturi date și 

deci și asupra oricărui produs al ei. Astfel, spre exemplu, un basm medieval eroic central-european 

ar prezenta un protagonist trecând granițele unui „celuilalt tărâm" forestier, înarmat cu o spadă sau 

topor și înfruntând o ființă locală hiperbolizată, cum ar fi un lup monstruos. Între timp, o poveste 

similară din polinezia primitivă ar înfățișa un protagonist asemănător trecând granițele unui 

„celuilalt tărâm" oceanic, coborând în adâncuri înarmat cu o undiță sau suliță și confruntându-se cu 

un cefalopod, cetaceu ori crustaceu de proporții terifiante.   

    Iar în cazul comunităților arhaice de vânători-culegători, teoretizează Campbell, abolirea 

morții și îmbrățișarea infinitului, ca pietre de boltă ale gândirii lor, ar putea proveni cel puțin parțial 

din influența pe care mediul lor și activitățile întreprinse au exercitat-o asupra inconștientului lor. 

Stepele și pustietățile vaste în care acești oameni își perpetuau existența ofereau din prima o dublă 

deschidere înspre infinit - în primul rând, prin vastitatea unui orizont plan, dar mai ales prin 

omniprezența bolții cerești, percepută mereu în toată imensitatea ei. Această dublă revelare a unui 

cerc existențial fără circumferință a hrănit creativitatea vânătorilor septentrionali și i-a deschis 

conceperii (nu doar abstracte) a eternității.  

 Însă activitatea lor principală de subzistență gravita în jurul morții. Oasele animalelor răpuse 

erau păstrate, plasate în puncte încărcate cu valențe sacre (cranii de urs depuse în peșteri tainice sau 

cranii de ungulate strategic montate la răscruce de drumuri, în plină tundră). Un mecanism 

psihologic de auto-apărare s-ar fi putut dezvolta în urma acestor confruntări repetate cu evenimente 

violente, traumatizante și totuși necesare pentru supraviețuire. De aici a început să se concretizeze 

speculația conform căreia moartea – ca finalitate – nu există, întrucât animalele vânate își pot 

continua existența în alte spații nevăzute (pe care sacerdotul local, șamanul, era bineînțeles capabil 
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să le scruteze) sau revin mereu odată cu întoarcerea unui anumit anotimp, când ciclul vânătorii 

poate reîncepe.  

 Însă nu este vorba de o formă de revenire la viață după o perioadă de stingere parțială sau 

totală, ci doar de transmigrare perpetuă dintr-un spațiu al existenței în altul. Viața este un liant 

neîntrerupt care nu poate decât să se extindă la infinit. Astfel, vânătorul arhaic se proteja inconștient 

de grozăvia acțiunilor sângeroase ce trebuiau întreprinse pentru a asigura hrana întregii comunități. 

E posibil ca cerul să fi jucat un rol deosebit și în intuirea acestui preambul interminabil între lumea 

senzorială și o lume diafană a spiritelor. Ciclul noapte-zi, în tandem cu observarea apariției acelorași 

obiecte cerești cu regularitate, ar fi putut hrăni emergența concepțiilor arhaice despre un univers 

înconjurător dinamic și durabil în același timp.   

    Dar să revenim asupra figurii centrale a șamanului. Stăpân al focului, călător spre tainicele 

lumi siderale și intermediar între om și spirite, acest sacerdot primitiv  însuma adesea în persoana sa 

toate calitățile care mai târziu vor forma baza activităților teoretice, artistice și tehnologice ale 

civilizației (era adesea concomitent lider spiritual, filosof, bard, dansator sau făurar). Extazul 

șamanic din iurtele mongole sau tipiurile nord-americane presupuneau aproape întotdeauna o 

ridicare simbolică la cer. Orificiul din vârful cortului extatic reprezenta calea de acces înspre 

înălțimi și lumea cealaltă, iar fumul constituia vehiculul inițial de transport (succedat apoi cel mai 

adesea de o tobă ceremonială sau de un animal totemic protector).  

 În alte cazuri, calea de acces înspre înălțimi era simbolizată de un copac cosmic de 

dimensiuni pe potrivă de impresionante, pe care șamanul îl escalada prin propriile puteri, sau în 

vârful căruia era purtat de diverse ființe înaripate care adesea îl supuneau unui ritual de sparagmos 

odată ajuns în vârf. Dezmembrarea și recompunerea ritualică, având ca rezultat obținerea unui corp 

spiritual de compoziție metalică sau minerală se mulează în mod cert pe definiția generală pe care 

Lucian Blaga o dă religiei, văzută ca o încercare de autototalizare sau autorealizare a individului în 

raport cu anumite coordonate ultime ale existenței.  

 Urcarea șamanului la cer în vederea perfecționării și purificării trupului spiritual se poate 

lămuri în modul următor: dacă cerul reprezintă un model  perceptibil al absolutului, orice dorință 

umană de a-l pătrunde coincide la nivel metaforic și inconștient cu o dorință de imortalizare sau de 

eliberare din timpul istoric. "Trăind în cercul (nostru) strâmt"
2
 nu ne petrece defel nici un noroc, 

întrucât a fi supus timpului înseamnă a fi destinat degradării. "Nemuritor și rece"
3
, fiecare astru e 

susceptibil de a se concretiza ca o țintă ce garantează o posibilă evadare a individului în eternitate. 

 Acest tip de interpretare devine poate și mai plastic dacă optăm să îl ilustrăm cu ajutorul 

concepției mongole asupra structurii lumii. Pentru acest popor, centrul – atât al activității casnice, 

cât și al sacralității era reprezentat de iurtă. Însăși cosmologia mongolă era structurată astfel încât să 

se creeze o simetrie macrocosm-microcosm, bolta cerului reprezentând marea iurtă cosmică, 

acoperiș al întregii lumii. Liantul care unea această Iurtă Absolută cu lumea terestră consta în micile 

iurte ale comunităților nomade. Oricare dintre acestea trebuia să fie ridicată după reguli și metode 

stricte, astfel încât să imite structural corespondentul sau sideral. În calitate de omphalos-uri 

răsfirate, fiecare cămin mongol avea capacitatea de a se potențializa ca edificiu cosmoid și centru al 

lumii, prin aderarea cât mai precisă la modelul dat de către firmament. 

 Mai mult, fiecare colonadă de fum care se înălța din iurtele-microcosm îndeplinea o sarcină 

esențială, anume de a servi pe post de bârnă-suport pentru iurta cerească. Rolul căminului se dubla 

astfel, găsindu-se în ipostaza de omphalos dar și de axis mundi. E lesne de speculat că prin acest 

sistem mitologic se căuta și menținerea stabilității și unității tribului. Și nu apare ca un fapt 

surpinzător că în fruntea sacralității turco-mongole se cristaliza figura unui zeu masculin 

cosmocrator, un Tată Ceresc protector denumit „Tangri" (cu variante ușor modificate) de către 

majoritatea acestor comunități.   

    Culoarea emblematică a acestui patriarh al înaltului era albul, înglobând în sine totalitatea 

                                                             
2Mihai Eminescu, Poesii,  Editura Academiei Republicii Socialiste Romane, Bucuresti, 1989, p. 300. 
3Ibidem. 
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tundrei înzăpezite și a cerului înnorat în plin viscol. O altă trăsătură de corp ceresc- luminozitatea sa 

orbitoare, constituia  un exemplu a ceea ce Rudolf Otto a denumit „numinosul", fulgerele sau 

aurorele boreale nocturne inspirând reverență, fascinație și teroare nomazilor- percepute ca fiind 

teofanii ale lui Tangri. La sud, pe crestele Tibetului arhaic, atât religia Bon cât și cultul fără de nume  

autohton (ce fusese treptat înlocuit de aceasta) acordau o importanță deosebită luminii astrale și 

metafizice. Un axis mundi al acestor mitologii autohtone pre-budiste era așa numita funie de 

lumină, care asigura o legătură mult mai intimă și directă a individului cu bolta cerească locuită de 

zei,  spirite  și  alte entități supraterestre.  

 Existentă în cazul fiecărui om, însă devenită cel mai lesne de perceput la marii monarhi și 

sacerdoți, acest cordon ombilical supranatural al funiei de lumină pornea din creștetul capului și 

urca la cer, de unde ființele panteonului puteau direcționa comportamentul oricărui individ. În 

momentul morții, proaspătul decedat se prăbușea la pământ ca rezultat al retezării funiei de lumină, 

asemeni unei marionete cu sforile tăiate. Pentru gândirea mitologică pre-budistă tibetană, pierderea 

contactului cu spațiul sacru al firmamentului nu putea avea decât învestiri fatale. Până și în secolele 

imediat următoare, budismul tibetan avea să încorporeze în jargonul său liturgic numeroase referințe 

la lumini și spații siderale.   

    Bardo Thodol, cartea tibetană a morților, este probabil exemplul cel mai cunoscut care 

descrie temeinic itinerariul post-mortem al sufletului prin astfel de tărâmuri. Expresii precum 

„lumina albă a Vidului" conțin într-însele sâmburi ce satisfac rigorile semantice ale ambelor forme 

de religie tibetană, vechi și noi, și au încurajat neîndoielnic sincretismul cultelor autohtone cu 

budismul adus progresiv din sud. Detalii mai amănunțite despre acest proces, precum și despre 

gândirea religioasă din spațiul tibetan arhaic se regăsesc în ultimul capitol al celui de-al treilea 

volum din Istoria credințelor și ideilor religioase al lui Eliade. Pentru moment, a fost îndeajuns să 

fie punctată centralitatea de care se bucură spațiul mitologizat al cerului pe înălțimile regiunii ce își 

merită pe drept supratitlul de acoperiș al lumii. 

 Rămânând în limitele Asiei Centrale, regiunea Chinei pre-dinastice oferă o altă șansă de a 

examina pe scurt o manifestare a subiectului nostru de interes. Shang-Di este numele uneia dintre 

cele mai vechi divinități din acest spațiu, o altă Ființă Supremă de factură cerească, demiurgică. Din 

puținele artefacte ce datează din aceste perioade obscure se poate extrage imaginea generală a unui 

cult al divinităților astrale.   

    În secolele în care taoismul filosofic și religios se impun ca sisteme la fel de dominante ca 

mai laicul sistem confucianist, firmamentul nu încetează să fie un principal spațiu idealizat după 

modelul curții regale și al instituțiilor principale de stat. Desigur, taoismul filosofic și cel religios 

diferă considerabil unul de celălalt, în măsura în care primul apare epurat de cetele de mii de ființe 

supranaturale și inumerabilele rigori ritualice ale celui de-al doilea. Tao rămâne în ambele ramuri 

procesul impersonal activ în natură și dincolo de ea, generator al cerului și al tuturor lucrurilor 

însumate sub bolta lui.   

    Birocrația cerească, aproape kafkiană prin dimensiunile ei absurde, descrisă de taoismul 

religios reprezintă în mare măsură o degradare de la ideile textului Tao Te Ching al lui Lao Tzu. 

Îmbrățișată de popor la scară largă, fie și prin autoritatea numeroșilor sacerdoți care vin să 

interpreteze și să facă adăugiri doctrinei filosofice originale, lumea supranaturală a taoismului 

religios se conturează ca o imensitate siderală locuită de notari, secretari, mesageri și scribi. Dacă 

pentru Zhuang  Ze, discipol al lui Lao Tzu, este suficient pentru înțelept să își găsească refugiul în 

cer (metaforă a debarasării de diversele polarități percepute în lumea sensibilă și abstractă), pentru 

taoismul religios sunt necesare interminabile procese de invocare și apelare la o lume supranaturală 

suprapopulată. 

 Se poate urmări același tipar mitologic de microcosm care emulează structural un 

macrocosm ideal ceresc. Palatele, birourile, sălile de judecată și de consiliu precum și anticamerele, 

sălile de așteptare sau arhivele cerești reprezintă variante hiperbolizate calitativ și cantitativ ale 

curților dinastice de pe pământ. Bineînțeles, simetria structurală cer-pământ vine să legitimeze 
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ordinea terestră și să păstreze un status-quo dorit de figurile de autoritate. Astfel, deși similare ca 

nume, se poate observa la o primă vedere  cât de diferit se arată în profunzimile plăsmuirilor lor 

mitologice cele două ramuri ale taoismului arhaic.  

    În privința ideii de simetrie și solidaritate dintre terestru și ceresc (de factură arhitectonică, 

structurală sau metafizică și morală), cele mai abundente exemplificări se pot regăsi în spațiul 

Mesopotamiei, la mai toate culturile și civilizațiile ce și-au atins aici apogeul. Cultura care a zidit 

Ierihonul, sumerienii, akkadienii, asirienii, babilonienii, hurriții și hitiții, și-au lăsat amprenta 

colectivă în pustietățile și pe înălțimile tărâmului întins între Tigru și Eufrat. 

 Categoriile abisale ale spiritului, matricea stilistică ce i-a îndemnat constant să cerceteze 

regularitățile și imensitățile cosmice a condus spre nașterea primelor mitologii matematice, și 

implicit a primelor încercări sistematizate de studiere a lumii naturale. Lucian Blaga, în primele 

capitole ale primului volum din trilogia culturii, Știință și creație, analizează corpusul de porniri 

culturale inconștiente mesopotamiene și ajunge să definească pietrele de temelie ale gândirii 

mitologice întreprinse de civilizațiile respective. Obsesia pentru dimensiunea celestă este, 

bineînțeles, una dintre acestea.   

    Primul fapt curios despre cosmologia mesopotamiană constă în faptul că orizontul ontologic 

ultim este unul acvatic. Cosmosul este, în esență, o bulă de existență materială închisă între „Apele 

de sus" și „Apele de jos". Muntele cosmic, pe al cărui vârf se află zeii dedați la banchetul lor 

perpetuu, este punctul de sprijin care menține cele două abisuri acvatice separate și asigură 

continuitatea lumii terestre. Un nou exemplu de axis mundi pentru care aflăm și un corespondent 

pământesc, anume zigguratul.   

    „Înălțimile" menționate și în Vechiul Testament pe care popoarele politeiste din Canaan 

aduceau ofrande „baalilor" și „astartelor" sunt reiterări ale acestori vechi munți cosmici la scară 

redusă, făuriți de mâna omului. Urcând în spațiul din vârful unui ziggurat, individul imita acte ale 

unor Eroi și Ființe Supranaturale care urcau în ceruri, la acel banchet al zeilor, pentru a le solicita 

atenția sau ajutorul. Despre supremația dinastică a familiilor de zei ai cerului  amintea Lucian 

Blaga, cu următoarea precizare: nici una dintre ele nu constituie o forță suverană eternă. 

 Fiecare generație de zei, după o perioadă incomensurabilă după standarde umane, este 

succedată (prin uzurpare violentă sau descendență regeneratoare) de către o alta. Se întrevede aici 

întregul set de categorii abisale ale culturilor mesopotamiene: obsesie pentru simetrii, regularități 

ouroborice, calcule și timp cosmic, construcții gigantești, toate hiperbolizate într-un spațiu ceresc 

megalomanic, până la limita capacității combinatorice a minții. Opere epopeice redescoperite, 

precum Epopeea lui Ghilgamesh sau Enuma elish (Când sus) oferă informații cu privire la 

cosmogonie după viziunea mesopotamienilor, precum și asupra metafizicii lor, de o factură deosebit 

de pesimistă. 

    În zeul-erou Marduk se întrupează toate valorile unei Ființe Cerești temerare și 

soteriologice, adulată de mulțimi cu aceeași fervoare de care au avut parte Osiris al Egiptului, 

Varuna al hindușilor sau Maui, demizeul polinezian. Ucigând monstrul primordial Tiamat, sursă a 

unei fertilități monstruoase și simbol al haosului  pre-cosmogonic, Marduk instaurează o nouă eră 

guvernată de ordine, la care poate adera și speța omenească, proaspăt născută din sângele 

arhidemonului decapitat Kingu. După cum se întâmplă adesea în cosmogonii, leșurile unor monștri 

ajung să servească drept fundament generativ al unei lumi a dihotomiilor.   

    Materie informă, neordonată, inferioară devine formă structurată, organică, guvernată de 

legi restrictive. Acest motiv mitologic al despărțirii cerului de pământ apare repovestit în numeroase 

culturi, cu mici variațiuni tematice. Castrarea lui Ouranos, după cum ne apare povestită în theogonia 

lui Hesiod, despicarea lui Tiamat, formarea lumii din corpul macranthropului celest Purusa în 

hinduism sau din cel al uriașului Ymir la scandinavi, toate oferă o explicație alegorică pentru 

emergența ordinii din haos și pentru apariția seturilor de polarități caracteristice lumii așa cum apare 

conștiinței umane. 

 În afară de înfrângerea/sacrificarea unui monstru sau gigant primordial, mai există varianta 
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cosmogonică a separării cerului de pământ. Adesea cerul este masculinizat, după cum au arătat-o și 

exemplele precedente de Ființe Cerești de tip patern, în timp ce pământul apare reprezentat ca 

„mamă-glie" sau „mater Gaia". Cosmogoniile care au în vedere astfel de cupluri primordiale deseori 

descriu o lume timpurie pre-duală, în care cuplul originar exista împreunat, adesea dând naștere la o 

panoplie variată de ființe grotești.   

    Coroborând cele două viziuni pre-cosmogonice, se poate întrevedea apariția regulată a ideii 

că Haosul are avantajul de a fi învestit cu o fertilitate exuberantă, însă are și dezavantajul de a 

genera în exces și după hazard, de unde rezultă un flux constant de creaturi monstruoase, al cărui 

izvor trebuie stopat de un Zeu Demiurgic sau Demi-Zeu Eroic. Maui este cel care în miturile 

genezice din Samoa desparte cuplul pământ-cer, care nu permitea nașterea universului și inhiba 

întregul cosmos gestant. Numeroși Zei inferiori ai Africii Centrale și de Vest îndeplinesc aceeași 

sarcină, permițând irumperea noii lumi în interstiția ce se creează între cuplul separat.   

    Titanii și mulți dintre monștrii mitologiei elene au luat naștere din împreunarea lui Ouranos 

cu Gaia, tatăl ascunzându-și progeniturile în întunericul Tartarului, îngrozit de aspectul lor hidos, 

însă incapabil de a se opri din generarea lor. Cronos (timpul cosmic) este cel care stopează 

fertilitatea incontrolabilă a lui Ouranos prin mutilarea sa, uzurpându-i locul, apoi fiind uzurpat la 

rândul său de către Zeus, altă ipostaziere a Tatălui Ceresc, de data aceasta modelat după ordinea și 

anthropocentrismul lumii inaugurate după răsturnarea lui Ouranos. 

 În rândurile hurritilor și hitiților, Baal este un exemplu comparabil cu Cronos sau Marduk, 

ca zeu al cerului și al vânturilor mai tânăr, ce-și detronează „strămoșul" dar rămâne mereu 

amenințat de aceeași soartă. Sinteze de tip Baal-Zebub s-au format probabil în termeni mitologici ca 

un armistițiu metafizic între doi zei „concurenți" la tronul supremației, iar în termeni culturali ca 

unire sincretică a două culte aflate în competiție de popularitate și influență. Iar în acest caz, până și 

numele de Baal-Zebub a fost la rândul său asimilat de creștinism ca „Beelzebub", arhidemonul 

„stăpân al muștelor".  

    Însă în urma tuturor acestor permutări, ce se întâmplă cu acei Tați Cerești cosmocratori 

îndepărtați de la suveranitate? În mod frecvent aceștia devin ipostaziați ca zei înstrăinați, dei otiosi 

care încetează să se implice activ în lumea pe care în multe cazuri au făurit-o cu sau fără intenție. În 

mare măsură ajung să fie cvasi-uitați și înlocuiți de odraslele lor mai personale și, deci, mai 

populare prin familiaritatea lor sau prin solidaritatea lor cu omul. Eliade menționează astfel 

categoria zeilor uranieni în capitolul din al său Tratat de istorie a religiilor, care abordează 

problematica supremației Cerului în mitologiile cele mai arhaice. 

 Capitolul începe cu următoarea afirmație îndrăzneață: „Cea mai populară rugăciune a lumii 

e adresată „Tatălui nostru care este în ceruri". S-ar putea ca și cea mai străveche rugăciune să se fi 

adresat tot unui asemenea Părinte ceresc – ceea ce ar explica mărturia unui african din tribul ewe: 

Acolo unde e cerul, acolo e și Divinitatea"
4
. Urmând acestei afirmații, Eliade caută să demonstreze 

că cele mai vechi societăți primitive aveau, probabil, ca epicentru al sacralității un astfel de Zeu 

Ceresc cosmocrator, omniprezent și impersonal. Aceștia ar scădea în ochii membrilor comunității, 

ca importanță ritualică, prin însăși natura lor prea transcendentă.  

 Dezinteresați, lipsiți de o formă concretă sau imagine capabilă de a fi contemplată, Zeii 

Cerești supremi ar fi pierdut teren în favoarea unor zei mai delimitabili și simbolizați de obicei într-

un astru specific (Zeițe și Zei Solari sau Selenari) sau aspect ceresc subordonat și mai ușor 

personalizabil (vântul, furtuna, fulgerul etc.). Odată cu neoliticul, culturile agrare sedentare se 

înmulțesc, iar locul central al mitologiilor lor este ocupat în general de zeițe ale fertilității și 

vegetației, „Mater Gaia" din duetul primordial amintit. Marile religii monoteiste de sorginte iudeo-

creștină, precum și mișcări ca deismul din Epoca Luminilor vor constitui reveniri în prim-plan 

religios al Zeilor Cerești patriarhali omnipotenți. 

 În ceea ce privește înlocuirea Zeilor Cerești supremi dar abstracți cu Zeii Solari personali, 

un exemplu excelent ne stă la îndemână în ceea ce privește mitologia Egiptului. Deși Ra (mai târziu 

                                                             
4Mircea Eliade,  Tratat de istorie a religiilor, Editura Humanitas, Bucuresti, 2013, p. 58. 
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Amon-Ra) reprezintă Zeul Suprem cel mai recognoscibil din panteonul egiptean, mai puțin 

cunoscutul Ptah este divinitatea obscură care „plutește deasupra apelor" primordiale (expresie 

familiară) și creează lumea dintr-un Lotus originar. Cartea egipteană a morților abundă în descrieri 

ale spațiilor străbătute de barca solară a lui Ra, precum și ale tărâmului zeului Osiris, Amenti, unde 

sufletele decedaților urcă navigând pe bărci zburătoare și se inițiază în misterul unității și 

interșanjabilității tuturor zeilor.   

    La vest și la sud de Egipt, anume la hamiți și etiopieni, concepțiile legate de cer vor fi foarte 

precis punctate și delimitate de Leo Frobenius în cele două volume ale operei Cultura Africii. 

Pentru etiopienii arhaici, firmamentul reprezintă o boltă căscată înspre infinitul cosmic și spre 

misteriosul ținut al strămoșilor și al morților-vii (adică morții ce nu au fost încă uitați de 

comunitate). Dimpotrivă, pentru hamiți, lumea e formată ca un disc având plasat deasupra 

acoperișul boltit, finit și închis al cerului. Transcendentalitatea cerească mistică a mitologiei 

egiptene, finitudinea universală hamită și amețitoarea infinitate a cosmologiei etiopiene s-au născut 

în același creuzet african, influențându-se reciproc de-a lungul veacurilor dar păstrându-și intact 

caracterul individual.   

    O altă viziune asupra unui cer finit, de data aceasta nu spațial, ci temporal, poate fi regăsită 

dincolo de oceanul Atlantic, la populațiile din Mezoamerica. Universul aflat în perpetuă 

degenerescență trebuie constant tămăduit, iar simbolul vieții, Soarele (adesea asociat cu zei cu 

formă animalieră sau cu mari conducători ai trecutului deificați, precum Quetzalcoatl- devenit zeul 

reprezentat ca șarpe zburător cu pene), trebuia hrănit cu sângele sacrificiului uman, practicat cu 

fervoare și cu precădere  în marile orașe sacre maiașe.   

    Pumnalele ritualice folosite în aceste rituri proveneau în general din alte corpuri cerești, 

materialul cel mai des utilizat fiind fierul meteoritic. Când conchistadorii europeni i-au întrebat pe 

localnici din ce mine provin metalele pentru cuțitele lor de la brâu, ei ar fi arătat spre cer. Și nu este 

întâmplător că și mesopotamienii, la fel de obsedați de scrutarea cerului în căutare de semne și legi, 

foloseau la începuturi tot fierul meteoritic. Sugestivă este ideograma sumeriană pentru „fier", 

ANBAR, compusă din ideogramele pentru „cer" și „foc". David Carrasco vine să descrie cu 

precizie principalele rituri sacrificiale și sistemele de gândire ale civilizațiilor mezoamericane, în al 

patrulea volum al Istoriei credințelor și ideilor religioase, coordonat de Ioan Petru Culianu. 

 Așadar, pentru a conclude, multitudinea de exemple pe care am căutat să le enumerăm, 

amintind de atâtea culturi și civilizații, a căutat să demonstreze centralitatea cerului în gândirea 

mitologică arhaică. Însă, bineînțeles, desișul simbolic al mitologiilor se dovedește luxuriant. Cerul  

este departe de a fi singurul arhetip al gândirii mitice care s-a perpetuat de-a lungul întregului 

mapamond în decursul secolelor. Totuși, obsesia omului pentru infinitul firmamentului rămâne la fel 

de valabilă azi, deși sub auspicii poate mai pragmatice. Ea a reprezentat dintotdeauna un motor al 

tuturor varietăților de plăsmuiri produse de conștiința umană. Vorbind în sens larg despre importanța 

mitologiei, Joseph Campbell a afirmat că "religiile, filosofiile, artele, formele sociale create de omul 

preistoric și istoric, primele descoperiri tehnologice și științifice, visele din timpul somnului, toate 

acestea se nasc din inelul magic, fundamental, al mitului"
5
. Frontiera cerului este și ea o piesă a 

acestui inel gigantic, care, cel mai probabil, nu va înceta să acapareze și în viitor imaginația și 

fascinația oamenilor. 
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Abstract: The study is a part of a more comprehensive research on the Romanian cultural manifestations of 

the Phanariot era. Focused on the literary field, the paper deals with aspects such as: the significance of 
books in the native society under the Phanariots, the print stage, what type of books people read and their 

favorite readings. Particular attention is paid to the phenomenon of the production of texts assimilated as 

fiction, which take place in the Romanian area. The extent to which literary life can be discussed between 
1711 and 1821, the institutionalization of writing or the existence of generations of writers, the preference 

for the literary species of text-editors, as well as the aesthetic orientations of their works are some of the 

elements that make up the analyzed subject. 
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În genere, se consideră că intervalul 1711/1716-1821, cunoscut drept secolul fanariot, 

reprezintă un hiatus sub raportul realizărilor de ordin intelectual şi artistic. Dacă se aplică metoda 

comparativă, faptul pare cu atât mai evident. Secolul anterior, al XVII-lea, fusese marcat de 

activitatea unor cărturari precum Grigore Ureche, Miron Costin, stolnicul Constantin Cantacuzino, 

mitropolitul Dosoftei, culminând cu Dimitrie Cantemir, o primă personalitate enciclopedică pe care 

a dat-o culturii universale spaţiul românesc. În acest interval, activitatea tipografică s-a intensificat, 

iar cărţi editate în Ţara Românească, în greacă ori slavonă, ajungeau în ţările vecine, transformate în 

paşalâcuri, asigurând astfel supravieţuirea spiritualităţii ortodoxe, ameninţate prin procesul de 

islamizare desfăşurat masiv în aceste ţinuturi. Înfăptuirile veacului al XIX-lea este redundant să le 

evocăm pe larg. Ne limităm la a menţiona că acesta a cunoscut două momente majore: cel paşoptist, 

cu realizări notabile în varii domenii de activitate intelectuală, şi cel junimist, concentrând 

activitatea literară şi culturală a membrilor Societăţii, cu marcante consecinţe în domeniul istoriei, 

al limbii, al literaturii şi al criticii literare. 

 Desconsiderarea din punct de vedere cultural a secolului al XVIII-lea se justifică şi prin 

raportarea la ceea ce regimul a avut definitoriu: o politică de jaf sistematic soldată cu falimentarea 

ţării, o administraţie şi o justiţie corupte. Indeniabil, cei mai mulţi principi fanarioţi (cu atât mai 

mult membrii escortelor constantinopolitane) au venit în Principate cu intenţia clară de a se 

îmbogăţi, obiectiv pentru atingerea căruia au supralicitat mecanismele de extorcare ale 

administraţiei. Dar printre aceşti arghirofili s-au aflat şi câţiva principi „luminaţi‖ – e drept, nu 

mulţi – pentru care cupiditatea nu este o trăsătură care să îi reprezinte în manieră iconică. Aceşti 

reformatori, cum îi numeşte Nicolae Iorga în volumul VII al Istoriei românilor, care au atribuit 

iniţiativelor culturale caracter prioritar, nu puteau fi decât spirite rafinate prin educaţie, conştiente 

de binefacerile cunoaşterii. Sub patronajul unor domnitori precum Nicolae şi Constantin 

Mavrocordat, Alexandru Ipsilanti ori Grigore Grica, viaţa culturală din controversatul secol XVIII a 

înregistrat câteva momente şi realizări. 

 Este de notorietate faptul că o cultură minoră, ca a noastră, îşi datorează progresul factorilor 

extrinseci, în speţă, contactelor cu civilizaţiile avansate. Începând cu secolul al XVIII-lea, dar 

atingând apogeul în veacul următor, cultura franceză joacă rolul de reper pentru tânăra, recent 

născuta cultură română. Datorită atenției pe care elita culturală sau cea politică o acordă realizărilor 
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Franţei, au pătruns şi la noi idei politice revoluţionare, s-a produs reforma instituțiilor și în 

domeniul moravurilor, al modei şi al modului de petrecere a timpului, iar viaţa culturală, până 

atunci timidă şi izolată, s-a afirmat energic, prin coagularea manifestărilor din domenii variate, ale 

căror baze s-au pus acum. Dar până la acest nivel, atins la jumătatea secolului al XIX-lea, au existat 

începuturile, primii paşi spre modernizare. Cei care favorizează pentru întâia dată fenomenul de 

emulaţie franceză în Principate sunt domnitorii fanarioţi. 

 În calitate de dragomani ai Porţii, fanarioţii cunoşteau limbile moderne utilizate în 

negocierea tratatelor de pace. Acest aspect, precum şi menţinerea de relaţii cu Occidentul, au creat 

condiţii pentru pătrunderea în Țările Române a produselor spaţiului cultural apusean: ziare şi cărţi, 

cu precădere franceze. Din gazetele occidentale, principii se informează cu privire la apariţii recente 

în domeniul științei, literaturii, filosofiei ori politicii. Unii dintre ei efectuează traduceri din creaţia 

beletristică ori filosofică franceză şi italiană. Citite la nivel aulic, publicaţiile se insinuează treptat şi 

în orizontul de interes al protipendadei. Influenţa, posibilă datorită fenomenului de mimetism şi 

dorinţei boierilor de a intra în graţiile domnitorului, se propagă ierarhic, urmând o traiectorie 

descendentă: de la domnitor, la cei din preajma sa, boierii de starea întâi; de la aceştia din urmă, 

către boierii de rang inferior. Aici se opreşte influenţa, căci „în România, până la sfârşitul secolului 

al XIX-lea, majoritatea populaţiei era analfabetă‖.
1
 

 Se înţelege că lectura constituie, în epocă, privilegiul elitei sociale. Dar ce semnificaţie are 

cartea pentru receptorii săi din veacul fanariot şi, mai ales, ce se citeşte? 

 „Ştim prea bine: în Principatele secolului al XVIII-lea nu se citea. Este secolul deplinei 

decadenţe intelectuale a românilor, nu numai a celei morale şi politice‖.
2
 Afirmaţia reprodusă 

anterior, excerptată din lucrarea de referință a lui Pompiliu Eliade, Influența franceză asupra 

spiritului public în România, redă o viziune uşor deformată, dacă luăm în considerare informaţiile 

pe care le deţinem cu privire la tipurile de lecturi efectuate concret în mediile aristocrate. Este drept 

că, într-un anumit punct, constatările cercetătorilor concordă: „A avea o bibliotecă nu presupune 

lectura, iar cartea rămâne pentru mult timp încă un obiect de lux. Chiar şi pentru boieri‖.
3
 Altfel 

spus, nobilii români îşi alcătuiesc biblioteci – probabil că celebra bibliotecă a Mavrocordaţilor, 

găzduită de Mănăstirea Văcăreşti, le-a servit drept impuls în acest sens –, dar iniţiativa îşi are 

originea în snobismul constitutiv al clasei boiereşti, căci „lectura, ca practică culturală şi de consum, 

rămânea nesistematizată‖.
4
 Nu doar bibliotecile particulare se înmulțesc în această perioadă, ci și 

cele organizate în cadrul unor instituții precum Academiile Domnești ori mitropolii, episcopii și 

așezăminte monahale. 

 În perioada regimului fanariot, genul predilect este cel al aşa-ziselor cărţi populare, opere 

traduse în româneşte şi difuzate ca anonime, deşi aveau, la origine, autor cunoscut. Volumele 

Alexandria, Varlaam şi Ioasaf, Sindipa, Archirie şi Anadan, Floarea darurilor, Pilde filosofeşti, 

Prorocirea lui Agatanghel, Fiziologul, Troada, Erotocritul, Istoria lui Imberie, Istoria lui Alţidilas 

şi a Zelidei, Istoria lui Filerot cu Antusa, Esopia, Bertoldo, Porikologos ş.a. se situează în fruntea 

preferinţelor cititorilor din Principate. Analiza conţinutului acestor opere a permis identificarea unei 

evoluţii a gusturilor literare ale receptorilor de text, reflectând traseul de la „religios‖ spre „laic‖ şi 

de la „eroic‖ spre „erotic‖.
5
  

 În bibliotecile boierilor de la sfârşitul veacului al XVIII-lea, mai sunt prezente opera 

filosofică a lui Voltaire şi volumele autorilor clasici francezi. Dar tranziţia către naraţiunile în care 

morala se estompează şi în prim-plan trec sentimentele a fost favorizată de lectura romanului 

                                                             
1 Alex Drace-Francis, Geneza culturii române moderne: Instituţiile scrisului şi dezvoltarea identităţii naţionale, 1700-

1900, traducere de Marius-Adrian Hazaparu, Iaşi, Polirom, 2006, p. 15. 
2 Pompiliu Eliade, Influenţa franceză asupra spiritului public în România: Originile; Studiu asupra stării societăţii 

româneşti în vremea domniilor fanariote, Bucureşti, Institutul Cultural Român, 2006, pp. 249-250. 
3 Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Patimă şi desfătare: Despre lucrurile mărunte ale vieţii cotidiene în societatea 

românească: 1750-1860, Bucureşti, Humanitas, 2015, p. 126. 
4 Alex Drace-Francis, op. cit., p. 80. 
5 Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, p. 92. 
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francez. Citit cu precădere de segmentul feminin al publicului receptor, romanul ajunge să fie 

blamat pentru conţinutul său neconform principiilor moralei, răspunzător de liberalizarea 

moravurilor şi a mentalităţilor. Și acest lucru se întâmplă pentru că, în pofida laicizării progresive a 

gândirii, al cărei simptom îl constituie predilecția față de literatura profană, în secolul fanariot 

continuă să subziste mentalitatea religioasă. Perpetuarea influenței acelui ansamblu de idei pe care 

ideologia iluministă l-a supus unei critici severe se explică, la noi, prin aprecierea de care s-a 

bucurat Biserica Ortodoxă, considerată indispensabilă în exercitarea unor funcții socio-culturale: 

Mitropolia este în continuare instituția care judecă procese din sfera vieții familiale; ea îndeplinește 

funcția de asistență socială pentru cei neajutorați – orfani, săraci, descendenți ai unor familii 

aristocrate decăzute; mănăstirile reprezintă spațiul de recluziune pentru nebuni ori pentru păcătoșii 

care execută o pedeapsă în urma unei condamnări. Nu în ultimul rând, episcopiile și mitropoliile 

sunt centre de cultură, în care se derulează activități precum traducere ori copiere de manuscrise,
6
 

dar și tipărire de cărți. În jurul bisericilor, continuă să funcționeze școli, cu precădere în mediul 

rural. 

 În legătură cu acest ultim aspect, autorii Istoriei României din 1964 oferă câteva informații 

de ordin statistic: „În secolul fanariot, crește numărul tipăriturilor: 268 în 7 decenii, dintre care 86% 

sunt în limba română.‖
7
 Acest procentaj nu poate decât să infirme, încă o dată, teza privind 

acapararea, prin grecizare, a culturii române – unul dintre multiplele capete de acuzare formulate 

împotriva fanarioților. În privința conținutului, se constată predominanța lucrărilor din domeniul 

religios – semn al subordonării față de Biserică a centrelor tipografice. „Tipăriturile laice, 22 la 

număr, sunt în genere foi volante sau mici broșuri, cuprinzând așezăminte domnești și publicații în 

legătură cu războiul ruso-turc din 1768-1774. […] Afară de acestea, avem câteva manuale […] și 

cartea lui Nicolae Mavocordat, Despre datorii, tipărită în 1719 în grecește.‖
8
    

 Aşadar, stimulată într-o primă etapă de exemplul oferit de prinţii fanarioţi, iar spre finalul 

veacului al XVIII-lea, de programul iluminist francez, lectura începe să se numere printre 

preocupările membrilor castei nobiliare, devenind, în acest interval, „o necesitate socială‖.
9
 

Traducerea, copierea şi circulaţia cărţii manuscrise, alături de cea tipărită denotă, în viziunea lui 

Alexandru Duțu, „existenţa unei necesităţi de lectură‖.
10

 Însă a merge mai departe, considerând că 

„în secolul al XVIII-lea cartea e integral implicată în viaţa colectivităţii‖,
11

 așa cum procedează 

același autor în lucrarea Coordonate ale culturii românești în secolul XVIII, (1700-1821), ne pare 

un fapt exagerat. În primul rând, colectivitatea include, dar nu se rezumă la casta boierească, mai 

ales dacă ţinem cont de inferioritatea numerică a acestei categorii sociale. Iar mediul aristocrat este 

singurul în care se citeşte. În al doilea rând, este impropriu a vorbi despre implicarea „integrală‖ a 

cărţii în viaţa societăţii româneşti din epoca fanariotă. Chiar dacă boierii îşi amenajează biblioteci 

(parţial, din nevoia de reprezentare, de exhibare a prestigiului social) şi se înregistrează o anumită 

difuzare a manuscriselor şi a volumelor tipărite, lectura nu constituie o prioritate a acestei societăţi 

frivole, preocupate mai mult de formele exterioare, vizibile, decât de profunzimea ideilor. Prin 

urmare, ni se pare mai potrivit a constata că, în vechiul regim, lectura este implicată parţial în viaţa 

unui segment restrâns al comunităţii româneşti. 

                                                             
6 Nicolae Iorga, în Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea (1688-1821), vol. II, Epoca lui Petru Maior Ŕ 

Excursuri, Ediție îngrijită de Barbu Theodorescu, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1969, p. 348, semnalează 

prodigioasa activitate de traducere din limba greacă a lucrărilor religoase, „din care se alcătui o literatură bisericească 

superioară ca autenticitate a textelor, ca fidelitate a reproducerii și ca frumusețe a limbii‖. Fenomenul se manifestă cu 

intensitate în a doua etapă a regimului, aceea care debutează cu anul 1774. 
7 A. Oțetea, D. Prodan, M. Berza, Istoria României, vol. III. Feudalismul dezvoltat în secolul al XVII-lea și la începutul 

secolului al XVIII-lea. Destrămarea feudalismului și formarea relațiilor capitaliste, București, Editura Academiei 

Republicii Populare Române, 1964, p. 532. 
8 Ibid., p. 533. 
9 Ibid., p. 535. 
10 Alexandru Duţu, Coordonate ale culturii româneşti în secolul XVIII, (1700-1821), Bucureşti, Editura pentru 

literatură, 1968, p. 13. 
11 Ibid., p. 369. 
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 Dacă romanele franceze, cărţile populare şi lucrările filosofice iluministe polarizau interesul 

receptorilor de text, este interesant de urmărit ce se scria la noi în aceeaşi perioadă. Există viaţă 

literară în Principatele secolului fanariot? Are scrisul un caracter instituţional, iar autorii se pot 

grupa în generaţii literare? Căror specii le aparţin textele originale şi ce orientări estetice ilustrează 

ele?  

 „Înainte de mijlocul secolului al XVIII-lea, ca prin lovitura de baghetă a unui vrăjitor, toate 

marile personalităţi dispar din scena literară‖
12

 – susține Nicolae Manolescu, în Istoria critică a 

literaturii române. Dacă operăm cu sensul modern al conceptului de literatură – ansamblu al 

producţiilor beletristice, al operelor cu caracter ficţional –, şi nu cu cel care a fost utilizat iniţial, ce 

include producţiile scripturale circumscrise oricărui domeniu (de pildă, celui istoric ori religios), 

afirmaţia sus-citată pare cel puţin bizară. Care fuseseră personalităţile ce jucaseră pe scena literară 

până la jumătatea secolului al XVIII-lea? Pentru a răspunde la această întrebare, este necesară o 

incursiune în veacul anterior şi o examinare lucidă a fenomenului scrisului românesc de la acea 

dată.   

 Poate că teza cea mai controversată privind literatura română veche îi aparţine lui Dan Horia 

Mazilu. În două dintre lucrările sale,
13

 autorul argumentează ipoteza conform căreia scrierile din 

veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea se integrează orientării estetice baroce. În linii mari, studiul din 

1996 constituie o reluare a ideilor diriguitoare din cercetarea apărută cu două decenii înainte, în plin 

comunism. Autorul afirmă că influenţa barocă a fost propagată iniţial pe filieră slavă, prin contactul 

cu literaturile poloneză şi ucraineană, abia ulterior intermedierea fiind realizată de cultura greacă. O 

altă idee majoră vizează adaptarea şi individualizarea esteticii baroce de sorginte occidentată, de 

către literaturile sud-est europene, fapt din care derivă o serie de particularităţi comune acestei arii 

culturale, precum propensiunea către moralizare, preocuparea faţă de istoria naţională ori intenţia de 

a valorifica şi a impune limba vernaculară în cultură. 

 Texte semnate de Udrişte Năsturel, mitropolitul Dosoftei, mitropolitul Antim Ivireanul, 

Miron Costin şi Dimitrie Cantemir îi furnizează cercetătorului literaturii române vechi exemplele 

necesare configurării teoriei. Cel dintâi, scrie – un detaliu: în limba slavonă – versuri la stemă 

integrate categoriei mai largi ce poartă numele de emblemata. Este o poezie inaugurală, 

encomiastică, vizând elogierea lui Matei Basarab şi a dinastiei sale, prin care autorul ei se situează 

în tradiţie ucraineană. De factură barocă sunt şi practica versificării textelor religioase, ilustrată de 

Dosoftei în Psaltirea în versuri, oratoria, antitezele care urmăresc efectul de şoc, conţinutul 

moralizator al Didahiilor lui Antim Ivireanul, dar şi o anumită viziune asupra existenţei, ce 

transpare în operele costiniene Viiaţa lumii, Poema polonă, în Letopiseţul Ţării Moldovei, precum şi 

în Divanul lui Dimitrie Cantemir. Despre această concepţie, trebuie menţionat faptul că reprezintă 

efectul unor vremuri tulburi, în care ameninţări diverse – războiul, ciuma, posibilitatea transformării 

ţării în paşalâc, tirania otomană – deschid perspectiva pesimistă a finitudinii. O asemenea 

reprezentare a lumii, sub raportul fragilităţii şi al instabilităţii, se configurează prin vehicularea unui 

ansamblu de motive literare, cu o îndelungată tradiție: fortuna labilis, vanitas vanitatum, memento 

mori, ubi sunt?, carpe diem, fugit irreparabile tempus, roata lumii/vieţii.  

 Specialist în aria literaturii române vechi şi reputat slavist, Dan Horia Mazilu construieşte o 

teorie cu aparenţe de viabilitate, impresie conferită de sugestivele exemple excerptate din textele 

scrise în română, slavonă, poloneză, ucraineană. Dar teza sa nu a fost în unanimitate acceptată fără 

amendamente. Literaţi de prestigiu au reluat-o în propriile studii, i-au subliniat punctele nevralgice, 

dezavuând-o. 

 Nicolae Manolescu este unul dintre cei care văd în teoria lui Dan Horia Mazilu numai o 

conjectură. Contraargumentul, formulat de cercetător în Istoria critică a literaturii române, este mai 

mult decât pertinent: scrierile elaborate de români, pe teritoriul autohton, dar într-o altă limbă nu se 

                                                             
12 Nicolae Manolescu, op. cit., p. 91. 
13 Este vorba despre Barocul în literatura română din secolul al XVII-lea, Bucureşti, Minerva, 1976 şi Literatura 

română barocă în context european, Bucureşti, Minerva, 1996. 
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integrează fenomenului literar românesc: „Ele nu sunt româneşti nici în conţinut, nici în formă. […] 

Ataşarea lor la literatura română denotă un complex de inferioritate mascat de proclamarea unuia de 

superioritate, ca şi în cazul protocronismului‖.
14

 Prin urmare, a lua în calcul textele redactate în 

latină ori slavonă de către autori precum Nicolaus Olahus, Udrişte Năsturel, Miron Costin, Petru 

Cercel, Nicolae Milescu înseamnă a revendica merite pentru o literatură care încă nu se născuse. În 

ceea ce priveşte poemul costinian Viiaţa lumii şi Psaltirea lui Dosoftei, cărora Dan Horia Mazilu le 

atribuie caracter baroc în virtutea viziunii asupra lumii pe care o vehiculează, N. Manolescu 

formulează obiecţii de altă natură: textele nu reflectă atitudinea specific barocă în faţa sfârşitului, 

aceea de revoltă, ci constituie o creaţie impregnată de spirit creştin, „o lamentaţie tipică pe tema 

universalităţii morţii, fără vreun accent individualist‖.
15

 

 Simpla valorificare a unui motiv de sorginte ovidiană precum fortuna labilis, care a făcut 

carieră în literaturile tuturor epocilor – Ev Mediu, Renaştere, Baroc –, nu îi conferă poemului Viiaţa 

lumii statut de operă barocă, aşa cum se dovedeşte insuficient în cazul Învăţăturilor lui Neagoe 

Basarab ori al traducerilor efectuate de mitropolitul Dosoftei (Psaltirea şi prologul dramei Erofili, a 

scriitorului grec Gheorghe Hortatzis). Pe marginea acestei idei, Dim. Păcurariu, în lucrarea Curente 

literare românești și context european: clasicism, baroc, rococo, romantism, realism, naturalism, 

formulează o serie de observaţii prin care îşi exprimă dezacordul faţă de teza referitoare la 

orientarea barocă a literaturii române din secolul al XVII-lea. Autorul este de părere că a întemeia 

convingerea în apartenenţa la estetica barocă a unei opere exclusiv pe baza unei trăsături înseamnă a 

adopta o perspectivă barochizantă. Barocul presupune coexistenţa tuturor particularităţilor care 

alcătuiesc „o tendinţă tematică unitară şi un stil sub semnul particularului subliniat, al 

spectaculosului şi al formei luxuriante‖.
16

 Nici versurile de laudă, inclusiv cele ale lui Varlaam, nu 

sunt acceptate ca boroce: „Evident, atari improvizaţii stângace, într-o epocă de strict pionierat al 

poeziei româneşti, n-au nimic de-a face cu barocul care, oricum, presupune rafinament după o 

perioadă de experienţă şi înfăptuiri ale actului creator, în cazul de faţă în domeniul poeziei, care la 

noi făcea primii paşi acum‖.
17

 

 Dar poziţia cea mai explicit contestatară, favorizată de înregistrarea obiecţiilor precedente, 

însă în deplină concordanţă cu ipoteza lucrării sale, o adoptă Eugen Negrici. Propunându-şi să 

observe funcţionarea procesului de mitizare la nivelul culturii autohtone, criticul repune în discuţie 

aspecte cu aparenţă de imuabilitate. Evaluarea obiectivă şi lucidă a rolului unor personalităţi, a 

valabilităţii unor teorii, curente ori programe, se soldează cu dezvăluirea iluziilor literaturii române. 

Referindu-se la una dintre percepţiile false, Eugen Negrici decretează fără menajamente: din nevoia 

de legitimare şi de afirmare a unei continuităţi, liderii comunişti au comandat redactarea unor 

lucrări care să ateste „ideea fiinţării unui Umanism românesc cu puternice rădăcini, a unei 

strălucitoare Renaşteri şi a unui Baroc viabil‖.
18

 Dan Horia Mazilu este cel mai fervent susţinător al 

acestor teorii. Îşi redactează lucrările în anii de maximă revitalizare a conştiinţei naţionale, ce au 

urmat agresivei politici de sovietizare a ţării, susţinând cu aplomb dăinuirea istorică a românilor. 

Teoria aceasta dobândeşte aparenţa valabilităţii datorită indenegabilei pregătiri ştiinţifice a 

autorului. Însă examinarea ei în condiţiile deplinei libertăţi de gândire şi exprimare semnalează 

caducitatea argumentelor pe care se sprijină. După ce trece în revistă observaţiile lui Nicolae 

Manolescu, Eugen Negrici formulează propriile contraargumente: versurile la stemă (sau 

epigraful), în care Dan Horia Mazilu vede o specie barocă prolifică (fapt care contravine realităţii 

unei epoci în care tipăriturile erau un fenomen sporadic), nu reprezintă decât „actul elogierii 

indirecte a celui care catadicsea să protejeze un autor, să autorizeze o tipărire şi să o finanţeze‖, în 

                                                             
14 Nicolae Manolescu, op. cit., p. 27. 
15 Ibid., p. 30. 
16 Dim. Păcurariu, Curente literare româneşti şi context european: clasicism, baroc, rococo, romantism, realism, 

naturalism, Bucureşti, Victor, 1998, p. 77. 
17 Ibid., p. 91. 
18 Eugen Negrici, Iluziile literaturii române, Bucureşti, Cartea Românească, 2008, p. 182. 
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niciun caz nu pot fi considerate „un produs al mentalităţii baroce‖.
19

 În condiţiile fiinţării unei 

mentalităţi medievale, impregnate de spirit religios, teza conform căreia, în spaţiul românesc, au 

existat cele trei curente culturale amintite este „falsă, dacă nu aberantă, inconsistentă şi de 

nesusţinut‖.
20

 

 În opinia lui Eugen Negrici, materialul de care dispune cercetătorul literaturii române vechi 

este insuficient pentru a justifica teoria barocului literar românesc. Dovezile, insignifiante, au fost 

exagerate, pentru a servi tezei. Acest aspect, dar şi luarea în considerare a scrierilor în altă limbă 

erau indispensabile pentru a demonstra valabilitatea principiului protocronist care a orientat politica 

culturală în timpul guvernării ceauşiste.  

 Criticul sus-citat este de părere că sentimentul de jenă i-a determinat pe istoricii şi criticii 

literari să extindă aria de operare a conceptului de literatură, chiar cu riscul perpetuării unui 

neadevăr în știință. Constatând precaritatea materialului beletristic din primele trei secole ce au 

succedat impunerii românei ca limbă de cultură, cercetătorii fenomenului literar „sunt obligaţi la 

subterfugii, speculaţii şi exagerări ca să sugereze existenţa unei literaturi române înainte de secolul 

al XIX-lea‖.
21

 După modelul oferit de G. Călinescu, soluţia pe care o adoptă autorii de istorii 

literare este accea a includerii în capitolul referitor la literatura română veche a textelor de factură 

neliterară. Este vorba despre textele religioase şi istorice, cu o altă destinaţie decât aceea a 

beletristicii. Eugen Negrici identifică „un act abuziv, în fond, de literarizare (prin exploatarea 

efectelor de expresivitate involuntară) […] Nimeni nu-şi mai pune astăzi întrebarea (totuşi legitimă) 

dacă toate aceste texte pragmatice, având o altă funcţionalitate decât cea <<beletristică>>, au ce 

căuta într-o istorie literară, oricât de colorate şi secvenţial expresive ar fi ele‖.
22

 

 Constatarea lui Eugen Negrici denotă o percepţie în care bunul-simţ şi onestitatea 

prevalează. Un examen pertinent al corpusului de texte din perioada veche ne dezvăluie absenţa 

unei intenţionalităţi literare. Rarii emitenţi de text sunt animaţi fie de nevoia oferirii unor repere 

spirituale, fie de idealuri educative şi patriotice. Aşa cum observă acelaşi critic, mentalitatea 

medievală, imprimată de spirit religios, se prelungeşte până la începutul secolului al XIX-lea, 

reflectându-se în producţiile scripturale şi generând fenomenul defazării, în raport cu literatura 

occidentală.  

 După acest excurs, care pune în lumină o dinamică a raporturilor critice și a recuperărilor 

privitoare la faptul de cultură, în general, și la cel de literatură, în particular, revenim la examinarea 

stadiului literaturii române de la începutul secolului al XVIII-lea şi constatăm cvasiinexistenţa 

materialului beletristic. Concret, istoria literară ar trebui să înregistreze, până la începutul 

fanariotismului, o singură operă: Istoria ieroglifică. Dacă această constatare este şocantă, faptul că 

textul lui Dimitrie Cantemir, încheiat în 1705, a fost publicat abia în 1883 nu poate decât să 

intensifice reacţia de consternare. Fenomenul este recurent: următoarea operă literară semnificativă, 

Ţiganiada, reiterează soarta Istoriei ieroglifice, fiind publicată la multe decenii după elaborare. 

Altfel spus, scena literară românească despre care amintea Nicolae Manolescu, este aproape pustie 

în epoca la care ne raportăm, iar prestaţia acelor câţiva actori nu ajunge la urechile publicului, 

rămânând fără efect, fără posibilitatea de a exercita vreo influenţă.  

 Într-adevăr, după Dimitrie Cantemir – pe care îl putem considera, de altfel, un caz izolat în 

contextul unei epoci de profundă inaderenţă la procedeele literarităţii, un precursor al literaturii 

române aflate încă în stadiul de „increat‖ –, mai mult de jumătate de secol, producţia literară 

stagnează. Înaintea Gramaticii lui Ienăchiţă Văcărescu,
23

 din 1787, care marchează primul moment 

                                                             
19 Ibid., p. 188. 
20 Ibid., p. 189. 
21 Ibid., p. 150. 
22 Ibid., p. 256. 
23 Deși marele boier trăiește cu iluzia pionieratului, demersuri similare, de fixare a normelor limbii române, se 

înregistraseră anterior apariției lucrării sale (v. Nicolae Iorga, op. cit., pp. 223-229). Cu cea mai mare frecvență este 

amintită, în lucrările cercetătorilor fenomenului cultural, gramatica redactată la inițiativa lui Constantin Mavrocordat de 

către Dimitrie Eustatievici, profesor la școala din Șcheiu. Nicolae Iorga indică drept dată de finalizare a lucrării 1 
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beletristic notabil de după Dimitrie Cantemir, se mai înregistrează câteva modeste contribuții, 

examinate de către Nicolae Iorga în Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea (1688-1821). 

Din această categorie fac parte producțiile versificate semnate de Zilot Românul și Naum 

Rîmniceanu, „scriitori de tranziție‖ pe care Nicolae Iorga îi tratează cu vădită ironie, reliefând 

natura îndoielnică a poemelor istorice pe care le creează, ce rezidă  nu doar în realizarea artistică 

echivocă, ci și în subiectivismul aprecierilor referitoare la domnii fanarioți care constituie figurile 

centrale, aprecieri dictate de satisfacerea ori lezarea interesului personal.
24

 Reprezentativă pentru 

viziunea contemporanilor asupra sistemului fanariot este și comedia Starea Țării Românești în zilele 

Măriei Sale lui Ioan Caragea voevod, făcută cu cheltuiala săracilor, din ceia ce au mai rămas, a 

cărei paternitate, istoricul o atribuie vreunui boier care empatizează cu țăranul român supus 

abuzurilor din partea conducerii alogene: „E un dialog al morților pe cari cârmuirea i-a trimis pe 

ceea lume, cari au închis ochii cu un suspin de ușurare, al morților cari ar prefera chinurile iadului 

unei întoarceri pe pământul patriei lor, unde suferiseră atâta.‖
25

 

 Cu primul dintre Văcăreşti ne aflăm în zorii liricii române. Ienăchiţă, aşa cum remarcă 

Eugen Simion în Dimineața poeților: eseu despre începuturile poeziei române, se confruntă cu 

dificultăţile „începutului de drum‖. El se află în ipostaza creatorului de limbaj poetic, manifestând 

„complexul părintelui fondator‖.
26

 Specia lirică predilectă a epocii fanariote, cântecul de lume, este 

consacrată prin versurile celui dintâi Văcărescu. Urmaşii săi, fiii Alecu, Nicolae şi nepotul Iancu, 

deşi îşi particularizează creaţiile în funcţie de propriul  temperament, continuă tradiţia cântecului de 

lume. Reflectând moravurile epocii, aceste versuri sunt interpretate de lăutari (a căror tagmă 

cunoaşte o puternică ascensiune) şi traduc, într-un mod ridicol în raport cu sensibilitatea actuală, 

suferinţele provocate de Eros. Specie tipică universului citadin, cântecul de lume traversează 

diferite medii – de la cel aristocrat, unde apare la sfârşitul secolului al XVIII-lea, la cel al micii 

boierimi, sfârşind prin a corespunde gusturilor locuitorilor mahalalei, după 1850. 

 Poezia Văcăreştilor este una galantă, de convenţie, manieristă, utilitară, menită a înfrânge 

rezistenţa femeii iubite. Notele specifice aceste lirici sunt frivolitatea şi senzualitatea, în totală 

consonanţă cu filosofia hedonistă care defineşte spiritul fanariot. Dragostea este disimulată, 

jurămintele sunt false, iar versificatorul îşi clamează suferinţa provocată de focul înrobitor. 

Suspinele – „tradiţionalul ohtat, bunul familiei‖
27

 – devin un autentic topos poetic. Se face apologia 

stilului de viaţă bahic, în care iubirea, petrecerile, vinul şi abundenţa culinară constituie supremele 

plăceri. 

 În acelaşi registru îşi concepe opera lirică şi Costache Conachi în cea dintâi etapă de creaţie, 

pe care Paul Cornea, în lucrarea Originile romantismului românesc: spiritul public, mişcarea 

ideilor şi literatura între 1780-1840, o situează în intervalul 1815-1820. Poetul moldovean scrie 

acum „acrostihuri, madrigaluri, romanţe – toate desfăşurând într-un vers lunecător şi cantabil, acele 

tipice complimente, jurăminte şi declaraţii care intrau în ritualul erotismului agresiv, dar disimulat, 

                                                                                                                                                                                                          
septembrie 1757. Aceasta rămâne în manuscris, deși domnul și-ar fi dorit să fie tipărită, pentru instruirea poporului. 

Demersul de factură iluministă al principelui servește drept contraargument pentru teza privind intențiile de grecizare 

ale fanarioților. 
24 Pentru o analiză detaliată a producțiilor beletristice semnate de Naum Rîmniceanu și Zilot Românul, vezi Nicolae 

Iorga, op. cit., pp. 277-292. 
25 Ibid., p. 295. Aceste scrieri subversive, cărora li se adaugă și altele, anonime și redactate în grecește – o satiră politică 

din epoca lui Al. Ioan Mavrocordat, criticând imoralitatea principelui și un poem de 168 de versuri care îl acuză pe 

Nicolae Mavrogheni de abuzuri comise împotriva boierilor (Ibid., pp. 67-68, p. 87) – probează faptul că au existat voci 

care s-au pronunțat împotriva sistemului încă din epoca manifestării sale. Pașoptiștii doar consolidează această viziune, 

o fac notorie. Și unora, și celorlalți li se poate contesta obiectivitatea aprecierilor. Cei dintâi erau de multe ori dirijați de 

interesul personal în formularea considerațiilor, iar ultimii, plini de patos revoluționar și hotărâți să se elibereze de tot ce 
fusese oriental în trecutul recent al patriei lor, pe care o doreau la înălțimea statelor europene. 
26 Eugen Simion, Dimineaţa poeţilor: eseu despre începuturile poeziei române, postfaţă de Valeriu Cristea, ediţia a IV-

a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Polirom, 2008, p. 26. 
27 Ibid., p. 46. 
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al aristocraţiei fanariote‖.
28

 S-a observat că versurile poeţilor Văcăreşti şi cele ale lui Costache 

Conachi înregistrează multiple similitudini, fapt explicabil prin modalitatea orală de difuzare. 

Circulând prin manuscrise, în care erau transcrise uneori din memorie, aceste producţii lirice au 

suferit prefaceri, contaminări, ajungând să dobândească un statut similar creaţiei folclorice.  

 Nicolae Manolescu sesizează înrudirea poeziei primilor noştri lirici cu aceea a trubadurilor. 

Statutul autorilor – aristocraţi venerând femeia –, contextul în care evoluează – o epocă a desfacerii 

din chingile dogmatismului religios şi a laicizării gândirii – şi faptul că asociază iubirea, muzica şi 

poezia sunt aspecte pe care Văcăreştii şi Conachi le împărtăşesc cu poeţii medievali din spaţiul 

apusean. „E drept că Alecu Văcărescu ori Conachi se poartă mai des în anteriu decât în armură şi 

mai rar pe cal decât în trăsură, dar asta nu schimbă esenţialul. Ei sunt nişte cavaleri ceva mai leneşi. 

Dar văd iubirea tot ca pe o vasalitate […] din ghearele căreia nu există scăpare‖.
29

 

 La capitolul filiaţii, exegeţii au convenit asupra unui nume: poetul antic Anacreon. 

Conţinutul erotic şi bahic al liricii primilor noştri poeţi justifică analogia. Ca orientare estetică, 

versurile scrise la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în primele două-trei decenii ale veacului 

următor se integrează neoclasicismului, în deplină sincronie cu lirica galantă franceză din epocă. 

Paul Cornea semnalează latura frivolă a acestui clasicism ce nu reflectă viaţa interioară şi 

preocupările esenţiale ale cărturarilor care încep, din această perioadă, să se distanţeze de ordinea 

socială existentă, adoptând atitudini iluministe. Criticul se întreabă de ce literatura acestei epoci nu 

reflectă tensiunea interioară pe care autorii o experimentează, ce ar fi generat veritabile creaţii 

preromantice şi romantice. Încercând să ofere o explicaţie pentru această stare de fapt, Paul Cornea 

se raportează la contextul în care se scrie: un regim despotic, în care boierii şi-au însuşit cu succes 

strategia disimulării, atitudinea duplicitară, ocultându-şi trăirile autentice chiar şi atunci când scriu 

poezie. În realitate, credem că lucrurile sunt mai simple decât le percepe autorul sus-menționat: 

poezia aceasta frivolă şi în spirit hedonist este în deplină concordanţă cu preocupările aşa-ziselor 

spirite „luminate‖ din marea boierime. Literatura, chiar şi în acest stadiu incipient, când poeţii nu au 

conştiinţa scrisului, oglindeşte psihologia epocii şi a autorilor, în particular. Boierii care îşi permit 

luxul de a cocheta cu scrisul nu îşi disimulează nici pe departe procesele sufleteşti. Dimpotrivă: 

lirica lor le dezvăluie existenţa, reflexele mentalitare pătrunse adânc în conştiinţă. Iar dacă aceşti 

privilegiaţi se întâmplă să fie influenţaţi de ideile iluministe care agitau spiritele epocii în Occident, 

acest lucru se realizează la un nivel de suprafaţă: boierii dezavuează conducerea alogenă, însă nu şi 

privilegiile de care beneficiază elita socială. 

 Pentru Ovidiu Papadima, aceşti „amanţi moldo-valahi, instruiţi, rafinaţi şi prefăcuţi‖
30

 

racordează lirica lor de alcov la poezia occidentală ce ilustrează „o altă faţă a iluminismului însuşi, 

compensând rigiditatea raţionalismului său predominant‖.
31

 „un fenomen compensatoriu aproape 

inevitabil, al uscăciunii şi îndepărtării de viaţă, la care dusese imitarea obedientă a modelelor clasice 

ale secolului anterior, ca şi ale Antichităţii‖.
32

 

 O receptare eminamente negativă a „poeziei ușoare, de salon și de buduar‖
33

 concepute în 

Principatele secolului al XVIII-lea întâlnim la Nicolae Iorga. Cel dintâi dintre poeții Văcărești este 

desființat pe un ton ritos: „O mare faimă de poet se leagă de numele lui Ienăchiță Văcărescu. 

Această faimă, o spunem de la început, nu se justifică nici prin numărul, nici prin inspirația, nici 

prin forma poeziei sale.‖
34

 Și, mai departe, istoricul decretează, parcă în consens cu demersul 

demistificator al lui Eugen Negrici: „Nu e un poet, ci un poetic precursor al poeziei.‖
35

 Liricii lui 

                                                             
28 Paul Cornea, Originile romantismului românesc: spiritul public, mişcarea ideilor şi literatura între 1780-1840, 

Bucureşti, Minerva, 1972, p. 268. 
29 Nicolae Manolescu, op. cit., p. 104. 
30 Eugen Simion, op. cit., p. 11. 
31 Ovidiu Papadima, Ipostaze ale Iluminismului românesc, Bucureşti, Minerva, 1975, p. 36. 
32 Ibid., p. 236. 
33 Nicolae Iorga, op. cit., p. 378. 
34 Ibid., p. 392. 
35 Ibid., p. 394. 
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Alecu Văcărescu îi reproșează căderea în burlesc și absența rafinamentului. Matei Milu este amintit 

pentru meritul de a fi primul poet moldovean din secolul al XVIII-lea – exceptându-i pe autorii de 

versuri la stemă și religioase –, însă poezia sa este etichetată drept deplorabilă. În poetul Costache 

Conachi, Nicolae Iorga identifică exponentul cel mai de seamă al hedonismului caracteristic 

aristocrației moldovene, care contrastează puternic cu cealaltă ipostază a sa, relevată în două 

scrisori, una adresată lui Ioniță Sandu Sturdza, alta, mitropolitului Veniamin Costachi. Ideile expuse 

în respectivele texte în proză,
36

 pe care autorul Istoriei literaturii române în secolul al XVIII-lea le 

consideră drept probă a înțelepciunii și cumpătării, denotă insatisfacția provocată boierului 

moldovean de accelerata occidentalizare și de renunțarea bruscă la aspectele care compuneau 

specificul societății românești până în epoca europenizării. Costache Conachi este conștient de 

necesitatea schimbării, de ireversibilitatea procesului de imitație a valorilor apusene, dar se întreabă 

ce popor occidental merită în cea mai mare măsură să devină reperul regenerării pentru români. La 

antipodul acestor reflecții se situează erotica lui Costache Conachi, compusă din „oftări preliminare, 

un trivial cântec de triumf, cu obscenități cu podoabe, iar, la urmă, dacă intervine moartea sau 

despărțirea, oftări finale, retrospective, scărmănături tragice de barbă boierească‖.
37

 Conchizând, 

Nicolae Iorga situează față în față modelul și replica: poezia apuseană (franceză) este artificială, dar 

elegantă, în timp ce lirica românească de secol XVIII „are toate defectele modelelor, fără să aibă 

vreuna din (sic!) însușirile lor‖.
38

 

 O viziune similară întâlnim la Pompiliu Eliade. Autorul reliefează nonvaloarea liricii lui 

Costache Conachi și a lui Iancu Văcărescu, semnalând banalitatea, prozaismul, lipsa de conținut, 

falsitatea, exagerarea. Pentru Pompiliu Eliade, poezia celor doi autori de la început de veac, 

ilustrând „genul vid‖,
39

 este „găunoasă‖,
40

 lipsa fondului de idei fiind dublată de o absență 

desăvârșită a formei. 

 În afara cântecului de lume, în secolul fanariot se mai cultivă oda, fabula, poemul epic, idila, 

epigrama, satira – specii prin excelenţă clasice. Dar deosebit de apreciate – de receptorii din epocă, 

mai puţin de istoricii literari de mai târziu – sunt aşa-numitele cronici rimate. Majoritatea anonime, 

aceste povestiri în versuri evocă întâmplări extraordinare din istoria naţională, evenimente 

anecdotice şi senzaţionale: uciderea lui Grigore Ghica, a lui Constantin Brâncoveanu ori Constantin 

Hangerli, executarea boierilor Manolachi Bogdan și Ioan Cuza, fuga la Viena a lui Constantin și 

Dimitrie Ipsilanti, gesturi pitoreşti ale unor principi bizari precum Nicolae Mavrogheni. În virtutea 

conţinutului lor adesea tensionat şi a sfârşitului tragic, care naşte meditaţia pe tema sorţii 

schimbătoare, Dan Horia Mazilu le circumscrie orientării baroce din seco lul al XVIII-lea. 

Conştiinţa caducităţii valorilor acestei lumi şi a zădărniciei eforturilor omeneşti, care transpare din 

aceste naraţiuni versificate, reprezintă „o constantă a gândirii artistice (şi filosofice) a epocii, 

constantă a cărei origine nu-şi poate afla un context convingător decât în sensibilitatea şi starea de 

spirit modelate potrivit preceptelor Barocului‖.
41

 Raportând aceste producţii artistice preponderent 

anonime la rolul pe care l-au jucat în epocă – acela de a suplini absenţa unei literaturi culte, ţinând 

loc „de gazetă, de roman şi de istorie‖,
42

 Nicolae Manolescu subliniază necesitatea de a le reevalua 

şi a le recunoaşte importanţa în contextul literaturii române vechi.
43

 

                                                             
36 Ibid., pp. 407-409. 
37 Ibid., p. 411. 
38 Ibid.  
39 Pompiliu Eliade, op. cit., p. 263. 
40 Ibid., p. 265. 
41 Dan Horia Mazilu, Literatura română..., ed. cit., p. 275. 
42 Nicolae Manolescu, op. cit., p. 91. 
43 Nicolae Iorga, în op. cit., pp. 373-375, distinge două niveluri valorice pe care se situează aceste creații aparținând 

liricii populare din secolul al XVIII-lea: pe de o parte, există unele compoziții „indicibil de plate‖, redactate de târgoveți 
și denumite generic „poezie politică de bucătărie‖; pe de altă parte, se remarcă „multele, întinsele și frumoasele poezii, 

doine, fragmente epice, cari cântă răzbunătoarea carieră de foc și de sânge a haiducului, ce poartă pe umerii săi flinta 

căzută din mâna soldatului și face să treacă prin trupul iobagului apăsat un fior de mulțumire și de mândrie la sunetul 

bine cunoscut a (sic!) puștii lui fără greș‖. 
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 Prin urmare, peisajul literar românesc din secolul fanariot ne apare drept sărac în elemente: 

cronici rimate, erotică minoră a poeţilor de la cumpăna dintre secole, alte specii clasice cultivate 

sporadic. În Transilvania, unde Iluminismul se afirmă puternic prin lucrările filologice şi istorice ale 

nucleului de intelectuali din cadrul Şcolii Ardelene, iar opera lor ştiinţifică este subsumată iniţiativei 

privind redobândirea drepturilor românilor, singura creație literară este Ţiganiada lui Ioan Budai-

Deleanu. Cu alte cuvinte, nici în această provincie nu se pune problema vieţii literare ori a 

profesionalizării scrisului. Ne aflăm încă într-o epocă a tatonărilor, în care se scrie pentru uz 

personal, fără o destinaţie publică. Mai mult, nu funcţionează nici conştiinţa dreptului de proprietate 

intelectuală – iar situaţia se va menţine până spre jumătatea secolului al XIX-lea, constituind „o 

probă (involuntară) a perpetuării nefireşti a mentalităţii medievale‖.
44
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Abstract: If in the postmodern period the diary was considered drawer literature, we have to underline that 

the inhabitants of Târgoviște, through the voice of Radu Petrescu, manifested their freedom by writing, 
reavealing four recurrente themes. Every page of the diary reflects the image of the author, the fiction 

succeeding in outlining the stylistic physiognomy of the writer. The diary became, thus, an instrument of 

knowledge and self-knowledge.  

 
Keywords: postmodernism, fiction, diarist  

 

 
Alături de momentul oniric, târgoviștenii au instituit o direcție novatoare în literatura 

română a anilor ‘60- ‘70. Blamați în repetate rânduri că se situau pe o poziție marginală, acuzați că 

nu au ilustrat în paginile lor teroarea perioadei comuniste, această grupare redescoperă jurnalul cu 

convingerea că scriu romane. 

 O cercetare critică asupra Școlii de la Târgoviște ar trebui să aibă drept țintă aducerea în 

centrul de interes al receptării, relația definitorie pe care acești prozatori o au cu genurile 

autobiograficului. Membrii acestui grup cred în echivalarea jurnal- roman, nefăcând o deosebire 

tipologică între cele două repere literare. În acest sens, Mircea Horia Simionescu afirma într-un eseu 

despre prietenul său, Radu Petrescu, că asemenea romanului, jurnalul nu are reguli clar definite și 

cunoaște fluctuații uimitoare: jurnalul intim publicat în timpul vieții autorului, jurnalul-roman, 

jurnalul-ficțiune, jurnalul de idei, jurnalul epistolar, etc
1
. 

 Așa cum afirmam, târgoviștenii au creat o proză cu un puternic substrat autobiografic, total 

diferită de ceea ce se practica în acel moment, o narare autoreferențială. 

 Conform lui Gustav René Hocke, consemnările zilnice, însemnările cu caracter personal au 

existat din totdeauna, omul simțind în permanență nevoia conservării unei dovezi a vieții sale. 

Genul biografic s-a afirmat fără a pretinde literaritatea, dar are parte de o modificarea de statut, care 

l-a adus în lumina reflectorului doar în secolul al XIX-lea, odată cu operele lui Baudelaire, Amiel 

sau Stendhal.  

 În Le jurnal intime, Alain Girard observă că jurnalele scrise între 1800 si 1860 nu au fost 

scrise cu intenția publicării, iar cele dintre 1860 și 1910 au consacrat, practic, genul ca atare.  

 După anul 1910, diariștii vor trece intenționat de pactul secretului, publicând jurnalele încă 

din timpul vieții lor. În felul acesta, ei își vor căuta cititori-martori.  

 În spațiul românesc, literatura subordonată discursului persoanei întâi se înfățișează din 

textele postmoderniștilor. Reprezentanții Școlii de la Târgoviște s-au îndreptat încă de la început 

spre acest gen cu nesfârșite posibilități susceptibile de a fi valorificate. Pentru ei, jurnalul nu mai 

este specie de sertar. Dezideratul lor fusese dintodeauna acela de a arăta lumii că se pot scrie opere 

și într-o altă manieră, chiar într-un moment în care literatura traversează o criză. În receptarea 

operelor lor s-au produs, în ultima perioadă, mutări de accent, ceea ce, de altfel, este probabil o 

recunoaștere a calităților literare a scriitorilor târgovișteni, recunoaștere din partea istoriei literare, 

într-o perioadă în care, întreaga literatură a fost supusă constrângerii unor factori extraliterari.  

                                                             
1 Mihai Cimpoi, Anatomia ființei. Școala literară și artistică de la Tîrgoviște, Editura Bibliotheca, Tîrgoviște, 2014, p. 

71. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

690 

 

 Jurnalul lui Radu Petrescu a fost început în adolescență și-a devenit o manieră de 

manifestare a libertății prin scrisul de zi cu zi. Publică cele două volume de jurnal, Ocheanul întors 

în 1977 și Părul Berenicei în 1981, într-o perioadă în care acest gen de literatură era unul marginal. 

Cele patru teme recurente care se conturează în interiorul acestor creații sunt: tema autorului, 

dificultatea de a scrie, lumea din afară și concepții asupra literaturii.    Aceste 

volume publicate antum configurează mișcările sale interioare. Realul este decantat și împins în 

zona culturalului. Radu Petrescu va uza de practica diaristică pentru a observa și a se autoobserva. 

Prin intermediul acestor două volume, autobiografia, livrescul și metaliteratura vor căpăta statut 

estetic. Autobiografia și existența se vor metamorfoza în ficțiune.  

 Atunci când vine vorba despre gradul de elaborare al jurnalului, Béatrice Didier distinge 

două mari grupe: jurnalul ca mărturie a vieții, creație necenzurată, care nu acceptă eventualele 

corecturi, și jurnalul ca operă literară, al cărui autor își manifestă vădit intenția de a concepe 

literatură. Radu Petrescu transformă experiențele sale interioare în materie primă pentru jurnale, pe 

care mai apoi le convertește în ficțiune: ―Înconjurat de ocazii (…) depinde de mine ce vor deveni‖
2
.

  

 Între anii 1951- 1954, la Petriș și Prundul Bîrgăului scrie Ocheanul întors, ce surprinde 

ideea de dualitate a artistului. Scriitorul și omul sunt două entități diferite. Astfel, există personajul 

pe care Radu Petrescu ne lasă să-l observăm, pe de o parte, și personajul ascuns
3
 (pe care cititorul 

încearcă să-l configureze) pe de altă parte.  

 Identitatea despre care vorbește Lejeune este una nominală, eul creat de jurnal nu se 

suprapune pe cel biografic, fiindcă regăsim o separare netă între autor-narator și personaj. 

Radu Petrescu renunță la spontaneitate zdruncinând tiparele genului și ―ignorând programatic 

granițele dintre jurnal și eseu‖
4
. Jurnalul radupetrescian nu este un simplu jurnal: ―În definitiv, (…) 

eu în jurnal, aici, mă inventez pe mine însumi…‖
5
. Autorul însuși afirma că ―Substanța jurnalului ca 

gen literar este, toată, în acest joc de iluzii optice cărora le cazi pradă și din care te salvezi. Eroul 

jurnalului este o creație ca și eroul de roman și caută a fi receptat ca atare‖
6
. 

 Dincolo de toate măștile purtate și de sutele, chiar miile de pagini scrise, se află de fiecare 

dată autorul. Mai mult decât alți scriitori contemporani, târgoviștenii au fost preocupați de realitatea 

a ceea ce se numește ficțiune. Nu am greși, cu siguranță, dacă am trasa un paralelism între labirintul 

paginilor, unde se manifestă conștiința, cultura și sensibilitatea scriitorului, și firul Ariadnei. 

Adevărații regizori, cum sunt și autorii de literatură, nu se dau înapoi de la statutul de personaj, dar 

―personajele care scriu, gândesc textul, trăiesc în și prin literatură, migălesc în văzul cititorului 

compoziția altor personaje‖
7
. 

 Există o tendință care se regăsește în scrierile contemporane și cu predilecție în textele 

scriitorilor târgovișteni, anume ficțiunea care încearcă întotdeauna să alcătuiască, să contureze 

fizionomia celui care o scrie. Așadar, textul se va constitui ca autoportret al autorului: ―(…) proza- 

unde realitatea poate fi mai greu ignorată- scoate în evidență din ce în ce mai mult suveranitatea 

scriitorului. Atât de confuză este realitatea înregistrată încât ea ar fi irespirabilă, imperceptibilă, 

dacă n-ar fi ordonată de o formă care este tocmai stilul (…). Prozatorul modern, când nu se 

mulțumește să recepteze doar senzația brută, dispune aceste elemente (ale realității, n. m. M. D.) ca 

                                                             
2 Radu Petrescu, Ocheanul întors, Editura Cartea Românească, București, 1977, p. 96 
3 ―Sunt unii care disprețuiesc jurnalul dar pe criterii superficiale. Un jurnal este și el o carte ca oricare alta și personajul 

din el e tot atât de fictiv ca și Grandet din romanul lui Balzac. Dar trebuie ı̂nțeleasă convenția‖ (CMZ,p. 54). Toate 

citatele din Catalogul mișcărilor mele zilnice  (CMZ) sunt din ediția Radu Petrescu , Catalogul mișcărilor mele 

zilnice, Editura Humanitas, București, 1999. 
4 Carmen Mușat, Strategiile subversiunii. Incursiuni în proza postmodernă, Editura Cartea Românească, București, 

2008, p. 279. 
5 Radu Petrescu, Catalogul mișcărilor mele zilnice, ed. cit., p.398. 
6 Radu Petrescu, O singură vârstă, Editura Cartea Românească, București, 1975, p. 68- 69. 
7 Mihai Dragolea, În Exercițiul ficțiunii- Eseu despre Școala de la Tîrgoviște, Editura Dacia, Cluj, 1992, p. 6. 
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într-un desen ambiguu în care singura formă lizibilă este propriul său chip‖
8
, după cum afirma 

eseistul francez Gaetan Picon.  

 Cumulul acestor trăsături trimite către zona de profunzime a scrierilor Școlii de la 

Târgoviște.    

 Jurnalul trebuie perceput drept un cadru propice cunoașterii și regăsirii de sine. Vorbim 

despre autorul de jurnal, desigur, despre portretul fictiv
9
 pe care diaristul și-l alcătuiește. În oglinda 

textelor, faptele și fenomenele capătă alte repere, alte dimensiuni.  Pentru diarist, pagina de jurnal 

devine ―un instrument în primul rând de cunoaștere a sinelui care îi revelează omului direct propria-

i imagine, dublul, fantoma, simulacrul, perfecțiunile și defectele fizice, precum și imaginea 

universului‖
10

. Oglinda reprezintă așadar metafora sugestivă a pătrunderii în imaginație, iar Radu 

Petrescu, asemenea lui Narcis în oglinda apei, se privește meditativ în pagina cărții. 

 Criticul francez Maurice Blanchot sesiza: ―Ceea ce e neobișnuit în această formă hibridă , 

aparent atât de ușoară, atât de îngăduitoare și, uneori, atât de neplăcută prin confortabila meditație 

despre sine (…), e faptul că ea reprezintă o capcană. Scrii pentru a-ți salva zilele , dar îți încredințezi  

salvarea scriiturii care-ți falsifică  ziua‖
11

. Diaristul își ficționalizează viața, regăsindu-se ca entitate 

de hârtie în propriul jurnal. Eul creator se va regăsi între filele jurnalului în diferitele faze evolutive, 

mitizându-și existența într-o lume posibilă. Concomitent, Radu Petrescu își reface traseul interior 

scriind un jurnal intim suprapus pe jurnalul de creație. Jurnalul său a jucat rolul unui atelier, 

deoarece, Ocheanul întors, Părul Berenicei și A treia dimensiune sunt, de fapt, variantele prelucrate 

pentru a deveni literatură.  

  La Radu Petrescu este de remarcat excepționala calitate a privirii, forța ei. Doar că 

această privire este scriitura însăși. Prin scriitură, imaginile apar transferate în regimul eternității, 

așadar, desprinse de temporalitate. timpul prezent utilizat în timpul scrierii este justificat. Smuls fără 

regret din temporalitate, prezentul conferă textului jurnalului o durabilitate nesfârșită. Mihai 

Dragolea susținea că ―Dreptul verbelor la prezent nu-l poate da decât scriitura, mai mult- ea obligă 

la această singură conjugare. Și dacă așa se întâmplă cu verbele, cum altfel s-ar putea petrece 

lucrurile cu stările?‖
12

. Întrebare legitimă. Conchide autorul eseului despre Școala de la Târgoviște, 

afirmând că în opera radupetresciană personajul nu este ―copilul interbelic și ciudat, ci textul, 

supremația revine scriiturii, nicidecum biografiei‖
13

.  

 În altă ordine de idei, ceea ce compune un univers suficient sieși este limbajul ficțiunii, 

dublat de ideea pregnantă a timpului intangibil, a timpului eternității.  

 Scriitorii Școlii de la Târgoviște sunt experți în statutul lor de autori de jurnal, deoarece 

exersează substanța, forma și organizarea unor date colecționate cu multă migală.   Jurnalul 

lui Radu Petrescu trasează conturul unei fizionomii a scrierii. Într-o epoca a crizei de timp, 

târgoviștenii relansează genul căruia îi este necesar (și specific) timpul generos. Însă în aceste 

jurnale, se petrec modificări , am zice, substanțiale: ―suveranitatea confesiunii e uzurpată de 

preocuparea pentru scriitură‖
14

. În detrimentul cantității documentare, ascendent va avea calitatea 

artistică a notațiilor. Tot ceea ce compune viața în jurnal, fie că este vorba de o descriere, detalii sau 

                                                             
8 Gaetan Picon, Funcția lecturii, traducere și prefață de Georgeta Horodincă, Ed. Univers, 1982, p. 28 
9 ―Jurnalul e pentru mine o oglindă montată între celelalte foi ale mele în așa fel ı̂ncât să mărească spațiul lor cu sugestia 

unei alte dimensiuni, mai adânci, unde privirea ar putea să ı̂ntâlnească, de exemplu, pe insul prost ı̂ncălțat, cu haine 

de-a gata, prea lins ı̂n cap, privire ferice și haotic, de la Operă.‖ ı̂n Radu Petrescu , Părul Berenicei, Editura Cartea 

Românească, București, 1981, p. 9 
10 Jurgis Baltrušaitis, Oglinda. Eseu privind o legendă științifică. Revelații, science-fiction și înșelăciuni, Cuvânt ı̂nainte 

și traducere de Marcel Petrișor, Editura Meridiane, București, 1981, p. 290. 
11 Maurice Blanchot, ―Jurnalul intim și povestirea‖, traducere de Emil Paraschivoiu, în Caiete critice, nr. 3- 4/1986, p. 

51 
12 Mihai Dragolea, În Exercițiul ficțiunii- Eseu despre Școala de la Tîrgoviște, Editura Dacia, Cluj, 1992, p. 37. 
13 Mihai Dragolea, În Exercițiul ficțiunii- Eseu despre Școala de la Tîrgoviște, Editura Dacia, Cluj, 1992, p. 38. 
14 Mihai Dragolea, În Exercițiul ficțiunii- Eseu despre Școala de la Tîrgoviște, Editura Dacia, Cluj, 1992, p. 45 
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idei legate de anumite aspecte, ia forma literaturii. Paginile rețin mai ales proiectele lui 

scriitoricești, lecturile.  

 Primul volum al jurnalului lui Radu Petrescu, Ocheanul întors, respectă suficiente convenții 

ale genului însă printr-un proces discret, el se metamorfozează într-o operă epică singulară, ce are în 

centrul său un unic personaj, scriitorul: relatarea fragmentară la persoana întâi, diversele note, 

amănuntele din viața cotidiană.  

 Mircea Iorgulescu sesiza maniera în care confesiunea este modelată cu finețe într-o 

―structură determinată de rigorile artei și nu de capriciile sensibilității‖
15

. Ocheanul întors are ca 

scop aducerea în lumină a ceea ce este străin (străin în sensul elementelor care se încăpățânează să 

împiedice ―traducerea scenariului în destin‖
16

). Autorul și totodată personajul cărții este un tânăr 

profesor de limba și literatura română dintr-un sat din partea de nord a Transilvaniei, unde 

îndeletnicirea de dascăl îl ține departe de București- acel spațiu privilegiat al culturii unde își are 

biroul luminat de pânzele lui Pallady, bibliotecile, parcurile, sălile de concert. Radu Petrescu se 

pliază destul de bine pe noua situație de viața, pe noile circumstanțe și într-un crescendo firesc, 

integrează, pagină cu pagină, fuziunea totală a vieții cu literatura. Această identitate literatură-viață 

(după cum formula Alexandru Paleologu, ―Câtă literatură, atâta viață. (Nu invers)‖) este întreținută 

cu consecvență și luciditate: ―Acum trei zile am notat că la mine nu pot face deosebire între viață și 

literatură, aceste două lucruri sunt identice de la un moment, când am devenit interior lumii și m-am 

instalat astfel între Idei‖
17

. Literatura și viața se confundă. Viața este literatură pentru Radu 

Petrescu. Originalitatea textului scriitorului târgoviștean rezidă în firescul exprimării, prin 

naturalețea cu care este trăită identitatea. Asemenea unui fenomen al naturii, cuvintele sunt așezate 

în pagină necruțător, iar efortul de a demonstra acest proces este insesizabil.  ―Instalat între 

Idei‖, personajul din Ocheanul întors posedă ceva din calmul și impresionanta forță a unei statui din 

marmură: ―Eu, fără nici un gând de experiență, iau lucrurile așa cum sunt și aștept ca senzațiile care 

mi s-au obligat, munții sălbatici, oamenii cu fizionomii nemaivăzute, case cu bârne, ceruri largi 

amenințând de culori, și singurătate desăvârșită, să se depună și să hrănească frumoasa flacără a 

Ideilor mele‖
18

.  

 În tot ceea ce ne înconjoară putem percepe nuanțe ale esteticului, așa cum nimic nu îi 

bruiază eroului din Ocheanul întors crezul că frumusețea se va revela o dată cu ―frumoasa flacără a 

Ideilor‖: ―(…) eu și lumea suntem două lucruri care nu interesează decât în măsura în care trebuie 

să se adune, ca într-un corn al abundenței, toate culorile, miresmele și fructeleîntâlnirii lor - Ideile, 

Ideile care jur că singure există dintre toate cele care pretind că există‖
19

.  

 Ocheanul întors dispune de o structură construită cu migală, ceea ce îl face să apară în ochii 

cititorilor drept o ―literatură înalt morală și pedagogică, e pedagogia privirii și a consecințelor ei 

umane, nu doar artistice‖
20

. Lipsesc obișnuitele confesiuni, mărturii. Sunt eliminate o serie de 

detalii sau scheme tipice jurnalului intim. În acest ―Spațiu autobiografic‖
21

, strategia aplicată este 

cea e renunțării la o sumedenie de convenții ale genului. Nu în van, cartea a fost numită ―roman al 

scriitorului‖. 

 Pentru că e perceptibilă aventura palpitantă a protagonistului, erou ce intervine și modifică 

destinul celorlalți, Ocheanul întors ia forma unui roman, însă un roman ca jurnal al existenței. 

Așteptarea este oarecum pasivă, însă și activă, deoarece ―oamenii, peisajele, întâmplările joacă 

obligat scenariul oferit de principalul erou-demiurg‖
22

. Paginile nu sunt decât o mărturie a efortului 

de a afla ceea ce dă sens, acea lume a Ideilor.  

                                                             
15 Mircea Iorgulescu, Firescul ca excepție, Ed. Cartea Românească, 1978, p. 201 
16 Mihai Dragolea, În Exercițiul ficțiunii- Eseu despre Școala de la Tîrgoviște, Editura Dacia, Cluj, 1992, p. 46 
17 Radu Petrescu, Ocheanul întors, Editura Cartea Românească, București, 1977, p. 125. 
18  Radu Petrescu, Ocheanul întors, Editura Cartea Românească, București, 1977, p. 15 
19 Radu Petrescu, Ocheanul întors, Editura Cartea Românească, București, 1977, p. 15 
20 Mihai Dragolea, În Exercițiul ficțiunii- Eseu despre Școala de la Tîrgoviște, Editura Dacia, Cluj, 1992, p. 49 
21 Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, col. Poétique, Ed. du Seuil, Paris, 1975, p. 29  
22 Mihai Dragolea, În Exercițiul ficțiunii- Eseu despre Școala de la Tîrgoviște, Editura Dacia, Cluj, 1992, p. 48 
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 Jurnalul presupune înregistrarea realității cunoscute autorului, însă în Ocheanul întors, Radu 

Petrescu operează un triaj, fiindcă paginile rețin doar ceea ce deține calitate estetică, ceea ce are 

potențial de a fi convertit într-o ―arhitectură de aer‖. Aceste transformări constituie substanța 

textului radupetrescian.  

 Așa cum explică autorul, notele (mai mult sau mai puțin zilnice) trasează acut problematica 

scrisului. Eroul lui Radu Petrescu știe că pentru el, imaginile sunt o ―bogăție de asistat‖, așa cum, a 

scrie înseamnă ―să-ți pui urechea pe pieptul imaginilor, să le asculți spusele, să le accepți și 

înțelepciunea și absurditatea‖
23

. Înțelepciunea în sensul forței cu care spun esențialul și absurdidatea 

ca hiatus între a fi vizibil, dar de neatins. Personajul lui Radu Petrescu este preocupat de întelegerea 

imaginilor ce se perindă în fața ochilor săi, care-i transformă viața într-o imagine.  

 Calitatea de distins stilist al literaturii române e lesne de remarcat la scriitorul târgoviștean. 

Cuvintele, pur și simplu, nasc forme și culori dintre cele mai deosebite. O multitudine de fragmente 

ale cărții sale fascinează prin forța vizibilului, prin pregnanța estetică, precum în secvența: ―De la 

școală mă întorc cu ea prin spatele internatului pe o cărare ce merge între sălcii violete și roz pe 

malul râului. Conuri de iarbă se desfac elegant, pâlnii proaspete de aer și primăvară fericită: la 

stânga grădini care urcă până în șosea un mal înalt și se sfârșesc într-un lung perete cenușiu (…) iar 

la dreapta râul face spume, volane și ochiuri pe pietre, și sălcii de la cenușiu până la albastrul cel 

mai irizat își ridicau transparentele lor baloane de crăci, de nuiele peste pajiști (…). În asemenea 

fundal- ea, cu fustă gri deschis, jerseul roșu și peste el jacheta kaki, în capătul scândurii ce servește 

de pod, fricoasă a trece. Toată fața ei e un roz intens dulce. Când râde și-și apleacă puțin capul să 

măsoare adâncimea apei, umbra pe care părul i-o pune peste ochi, peste obraji este violetă‖
24

. ―Ea‖ 

este soția de care este despărțit prin capriciul unei repartiții. Peisajul de pe malul râului pare a 

celebra prin culoare micile gesturi ale iubitei. Imaginea impresionează prin rafinament și delicatețe, 

iar ecoul cuvintelor traduce o nouă nuanță a dorului.  

 Tânărul profesor ajunge să fie deosebit de nepăsător față de propria-i biografie, trudind, în 

schimb,la elaborarea imaginilor cu puternic impact descriptiv.   

 Concluzionând, jurnalul radupetrescian nu este altceva decât un dialog cu sine, un jurnal cu 

autotrimitere, narcisic, în afara căruia scriitorul târgoviștean nu concepe existența
25

. A fi se 

confundă cu a scrie. Opțiunea târgoviștenilor este așadar pentru exilul interior, iar autorul 

Modernității ultime
26

 denumește experimentele acestora negare aparentă a existenței, aducând în 

prim-plan arta și Ideea. Cert este că din scriitori de nișă ei au intrat în canon, instituind o literatură 

cu un vădit caracter autoscopic.  
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Abstract:The Romano-Catholic Church had a well-contoured status in the communist period, which, despite 

the difficulties set by the govern and the party, wasnřt oppressed or dissolved, but the wealth of the church 
was nationalized, therefore the financial situation of the priests and subsidiaries was devastating between 

1948-1949. 

At first, Ministry of Church Affairs and Finance begins the inventory of the wealth of episcopates, 

archpriestships, monastries and subsidiaries, where the whole wealth is under inventory, all the goods of the 
Romano-Catholic Church. 

Archpriestships centralize all the inventories of monasteries and parishes being under their influence, 

centralize all of the completed forms about the wealth of the churches and parishes and send them to the 
archdiocese from Alba-Iulia, the number one centralizing Institution, where the correctness of these forms is 

checked. 
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Îndată după ocuparea Ţării noastre  de către armata sovietică, măsurile de subjugare politică, 

economică şi spirituală a poporului român s-au făcut treptat simţite. Între statul Român și Vatican 

Concordatul era încă în vigoare, și acest Concordat reglementa clar modul de organizare și 

funcționare a bisericii catolice. În urma acestor prevederi se putea oarecum deduce că peste puțin 

timp comuniștii vor denunța această înțelegere, rupând astfel biserica de principalul său forță de 

conducere. Comuniştii şi acoliţii lor şi-au exprimat făţiş ţelurile de înfrăţire cu sovieticii, de 

distrugere sistematică a vechilor structuri de stat, înclusiv cele sociale, şi de înlocuirea acestora cu 

alte de tip sovietic, pentru a omogeniza, uniformiza şi aservi întreaga viaţă românească 

imperialismului stalinist. Regretabil este că printre forţele politice, culturale şi spirituale preaplecate 

dictatorului Stalin, s-a numărat şi ierarhia Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Mitropolitul 

Nicolae Bălan al Sibiului şi cu Patriarhului Iustinian Marina, colaboratori neobosiţi ai guvernului 

comunist condus de Petru Groza şi ai Patriarhului moscovit Alexei, slugi devotate comunismului 

ateu. 

Aceştia, împreună cu alte slugi, duşmani ai intereselor vitale româneşti, au trecut la realizarea 

măsurilor menite să distrugă Biserica Română Unită, citadela neînfricată a rezistenţei sufletului 

românesc în faţa opresiunii străine: denunţarea Concordatului cu Vaticanul( 17 iulie 1948), noua 

Lege a Cultelor( Decretul 177 din 4 august 1948), propagandă împotriva Bisericiii Române Unite 

pentru a o discredita în faţa naţiunii.
1
 

 După adoptarea noii constituții sovietizarea României era completă din punct de vedere 

politic, comuniștii preluând totalmente frânele țării, putând să treacă la construirea internă a 

modelului stalinist, în care acele instituții care reprezentau o posibilă amenințare trebuiau să 

                                                             
1 Pr. prof. Dr. Ioan M. Bota: Istoria Bisericii Universale şi a Bisericii Româneşti de la origini până astăzi, ediţia a II-a, 

Editura Viata Crestina, Cluj-Napoca, 2003, pag.483 
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dispară, sau rolul rol trebuia diminuat. Biserica era o astfel de instituție, iar Biserica Catolică, care 

refuzase deja colaborarea cu nou putere avea să sufere din această cauză. Vara anului 1948 a 

reprezentat perioada în care au fost adoptate acele măsuri legislative care îngrăuneau funcționarea 

acestei Biserici, și care au impus funcționarea lor vreme de 40 de ani. 

 Anul 1948 a reprezentat un an de cumpănă în istoria României, cât și în istoria Bisericii 

catolice din România. După elaborarea Constituției Republicii Populare Române se trece la 

naționalizarea întreprinderilor și a clădirilor, este denunțat unilateral Concordatul încheiat cu 

Vaticanul, este întrodusă noua lege a cultelor, prin care toate școlile confesionale sunt naționalizate, 

și în cele din urmă este desființată biserica greco-catolică, deoarece ,, Această biserică re întoarce în 

sânul bisericii mamă, din al cărui trup a fost rupt acum 350 de ani‖. În tot acest timp episcopul 

Márton Áron a redactat mai multe circulare prin care îndruma credincioșii ca în aceste vremuri 

tulburi să rămâne uniți și fideli față de biserică. În același timp a refuzat orice tratative care ar fi dus 

la subordonarea bisericii catolice față de noua putere. 

La 2 martie 1948 este publicat în Monitorul Oficial nr.51 schimbarea unor articole a legii Culterol 

NR.54 din 1928, schimbările aduc cu ei suprimarea tot mai mare a Bisericilor și aduc la suprafață 

dorința partidului comunist și a Ministerul Cultelor de a lua sub controlul total a lor cultele 

religioase. Astfel se modifică articolele a 12-lea, a 18-lea ,a  27-lea, a 34-lea și a 51-lea din legea 

pentru regimul general al Cultelor din 22 Aprilie 1928, după cum urmează : 

 1. Între alineatul 3 și 4 din articolul 12-lea se întroduce următorul alineat : Bunurile mobile 

și imobile constituind patrimoniul cultelor, a diferitelor lor părți constitutive, fundațiunile, 

asociațiile sau instituțiile de orice fel, vor fi inventariate de organele lor legale. Organele centrale 

ale cultelor vor comunica toate datele cu privire la aceste inventare Ministerului Cultelor, pentru 

exercitarea dreptului de verificare și control. 

 2. Articolul 18-lea este modificată după cum urmează : Toate cultele sunt datoare a face 

servicii religioase atât la solemnitățile naționale, prevăzute prin legi sau Jurnale ale Consiliului de 

Miniștri, cât și la cele ocazionale, comunicate prin Ministerul Cultelor. 

 3. Articolul 27-lea se modifică după următorul fel: Șefii cultelor adică mitropoliții, 

archiepiscopii, episcopii, superintendenții, administratorii apostolici, vicarii, administratorii, 

prototopii , aleși sau numiți în conformitate su statutele lor de organizare, nu vor fi recunoscuți și 

întroduși în funcțiune, decât după aprobarea Prezidiumului Republicii Populare Române, dată pe 

baza recomandării Ministerului Cultelor, după depunerea jurământului de credință.
2
 

Ministerul Cultelor va da și o formulă de jurământ, care trebuie să fie respectat, și după care trebuie 

să fie depuse jurământele conducătorilor bisericești. Această formulă poate fi accesată, analizată și 

verificată în Monitorul Oficial NR. 51 din 2 Martie 1948. Formula de jurământ este următoarea : 

,, Înaintea lui Dumnezeu, 

Jur de a fi credincios poporului și de a apăra Republica Populară Română, impotriva dușmanilor din 

afară și dinăuntru. 

Jur că voi respecta și voi face să se respecte de către subalternii mei, legile Republicii Populare 

Române. 

Jur că nu voi intreprinde nicio acțiune de natură a aduce atingere ordinei publice sau integrității 

Republicii Populare Române. 

Ața să-mi ajute Dumnezeu. ‖
3
 

 Pentru a îndeplinii această poruncă a Ministerului Cultelor, șefii și ierarhicii ai cultelor 

religioase au avut un termen de 30 de zile de la publicarea prezentului act, adică trebuia să 

reinnoirească jurământul de credință în forma prescrisă de lege adică de articolul 27-lea, în fața 

Ministerului Cultelor ca delegat al Prezidiumului Provozoriu al Republicii Populare Române. 

                                                             
2  A.A fond 35 b  foaie 1536 din 1948 
3 ibidem 
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 În articolul 27-lea este specificat și formula de jurământ care trebuie să fie depusă înaintea 

de a întra în funcție pentru membriile clerului tuturor cultelor și pentru funcționarii publici ai 

cultelor în fața autorității după cum urmează :  

,, Membrii clerului tuturor cultelor, la intrarea în funcțiune, vor depune inaintea autorității lor 

competente , jurământul de credință, după formula următoare: 

Înaintea lui Dumnezeu, 

Jur de a fi credincios poporului și de a apăra Republica Populară Română impotriva dusmanilor 

din afară și dinăuntru. 

Jur de a respecta legile Republicii Populare Române și de a păstra secretul în serviciu. 

Așa să-mi ajute Dumnezeu. 

Ceilalți funcționari publici ai Cultelor, la intrarea în funcțiune, vor depune jurământul de credință, 

prevăzut de articolul 8 din legea Nr. 363 din 1947.ŗ 

 4.  La Articolul al 34-lea se va întroduce un nou alineat : Ministerul Cultelor va verifica și 

controla de asemenea și gestiunea veniturilor provenite din patrimonii proprii ale Cultelor sau din 

orice altă sursă de venituri. Astfel Cultele religioase vor fi puse în situația controlului monetar, 

adică vor fi controlate toate veniturile bisericilor pentru impozitarea lor. Această modificare a 

articolului 34-lea era necesară din punc de vedere economic, astfel Ministerul Cultelor a a avut 

posibilitatea de a proceda după bunul plac cu veniturile ,,nedemocratice‖ ale Bisericilor, și  a reușit 

astfel s-l facă dependenți din punc de vedere bugetar bisericile față de stat. 

 5. Articolul 51-lea se modifică după cum urmează : 

Toate cultele sunt datoare a-și pune în concordanță statutele lor de organizare cu prevederile legii 

pentru regimul general al Cultelor, și cu dispozițiunile legii de față, în termen de trei luni de la 

publicarea prezentei legi, înaintândule imediat Ministerului Cultelor spre aprobare.
4
 

Aprobarea are drept scop a constata că statutele nu sunt dispozițiuni contra legii. Modificările 

ulterioare în statutele de organizare ale diferitelor culte , se vor face de la această dată numai cu 

aprobarea Ministerului Cultelor, astfel conducătorii cultelor religioase din Republica Populară 

Română sunt obligate să obține simpatia Ministerului Cultelor, și să aibă o atitudine prietenoasă cu 

sistemul, pentru a putea păstra funcțiile lor. Cine se impune este urmărit, arestat sau ,,reeducat‖ de 

securitate. 

Această schimbare a legii Cultelor a fost votată de Adunarea Deputaților în ședința de la 20 

Februarie, anul 1948, și sa aprobat cu majoritatete, adică de 160 de voturi pentru, și două contra . 

 După această modificare a articolelor din legea cultelor, cultele religioase se trec la aplicarea 

lor, și începe inventariatul bisericilor, parohiiilor, cladirilor și imobilelor aparținând besericilor. 

După cum este clarificat și în lege, aceste inventariate trebuie să fie centralizate de către 

administrația bisericilor, astfel la Biserica Romano-Catolică din România arhiepiscopia din Alba-

Iulia devine Instituția centralizatoare de gradul I, și episcopiatele devin Instituții centralizatoare de 

gradul II. 

 Astfel prototopiatele vor centraliza toate inventarele parohiilor și manăstirilor aparținând sub 

zona de influență a lor, vor centraliza toate formulalele de inventariate despre averea bisericilor și 

parohiilor, și a bunurilor mobile și imobile, și vor trimite la Arhiepiscopia de la Alba-Iulia, adică la 

Instituția centralizatoare de gradul I, unde este verificat completarea corectă a formularelor, și 

adunarea corectă a mobilelor și imobilelor la aceste formulare.
5
 Episcopul Márton Áron ca să 

clarifice inventariatul, dă și o explecația în forma unei circulare în 24 ianuarie 1949, în legătura 

completării formulalelor și a comisiilor care fac inventariatul. Acest circular se referă la datele păna 

când trebuie să fie predate formulalele de inventariate
6
, la specificarea a Instituțiilor centralizatoare, 

                                                             
4  ibidem 
5  A.A. Fond 35 foi. 2800/1948 
6  A.A, fond 35, foi. 2800/1948, parohiile și mănăstirile călugărilor și călugărițelor trebuie să trimită formulalele de 

inventariate completate la Prototopiate și episcopiate până la data de 31 ianuarie, unde vor fi centralizate, verificate, iar 
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și la faptul că Arhiepiscopia RomanoCatolică a încercat să abține prelungirea termenului de predare 

a formulalelor de inventariate de la Ministerul Finanțelor prin telegrama, dar Ministerul de Finanțe 

nu a acceptat această propunere. Episcopul aduce la cunoștința Protopopiatelor și a Episcopiatelor 

că în periade centralizatoare a formulalelor de inventariate completate și trimise la ei, adică la 

Instituții centralizatoare de gradul II, va fi trimis în fiecare instituții un Inspector numit  de către 

Ministerul Cultelor, pentru verificarea datelor, din această cauza protopopiatele și episcopiile sunt 

obligate să se anunță Ministeriatul Cultelor despre acele parohii, care nu au trimis până la termen la 

ei formulalele de inventariate completate. 

 La 26 Iulie 1948 apare noua decizie a Comisiei de Stat a Planificărilori care este publicat în 

Monitorul Oficial NR. 171 din 27 Iulie 1948. În această decezie a Comisiei de Planificări Institutul 

Central de Statistică al Republicii Populare Române a primit însărcinarea de a organiza concursul 

tuturor Ministerelor și Direcțiunilor Autonome, un recensământ în care este recenzat toate unitățile 

administratoare și toate Instituțiile de utilitate publică din cuprinsul țării, al cărorivenituri și 

cheltuieli se găsesc înscrise global sau divizate pe articole, în bugetul general al Statului. 

 Prin unitățile administritative în înțelesul urmărit de recensământ, se socotește fiecare 

serviciu, subdiviziune dinstinctă sau birou în cadrul ierarhic al Departementului, care în baza 

pompetenței ce revine o desfățoare activități administrative de interes obștesc. În cadrul 

Departamentului Cultelor, adică a bisericilor se ânțelege prin unități și subdiviziuni administrative 

toate serviciile de administrație centralizatoare sau centrale, mitropolitele, episcopiatele, 

ptotopopiatele, parohiile, mănăstirile, filialele și institutele academice și scolile confesionale, care 

exercite învățământul religios, și care au obligații administrative. Aceste instituții vor fi puse sub 

recensământ pentru că au venituri și cheltuieli înscrise în bugetul Republicii Populare Române.
7
 

 În această hotărâre a Comisiei de Stat a Planificărilori este clar explicat la ce referă statul 

sub denumirea de subdiviziuni ale cultelor, adică sub acest termen se înțelege toate unitățile de 

filiale și schituri care nu au o administrație aparte, dar cărori venituri și cheltuieli sunt înscrise în 

bugetul Statului. Aceste Unități vor fi recenzate la Unitățile Administrative la care aparțin. 

Recenzarea a fost fixată la ziua de 11 August 1948. 

 În acest Scop, Sefii unităților de gradul cel mai mare din orașele de reședință, au fost rugați 

de organe, să se prezintă la Comisia Județeană de Recensământ, pentru a primi instrucțiuni și 

formulare necesare, prezentând cu ocazia această și o listă cu denumirea și sediul tuturor unităților 

administratoare care aparțin sub ordinea lor, de pe cuprinsul județului respectiv.
8
 

 Între aceste decizii însă sistemul comunist duce paraler și a politică mai agresivă de 

subrimare și de a pune preoțimea în stare de dificultate pentru a reușii să impine controlul total 

asupra veniturile filialelor și protopopiatelor. Această politică este politica de impozitare a elitelor 

culturale, a preoțimii și a chiaburilor. Despre acest lucru am găsit un documunt foarte interas la 

Arhivele Arhiepiscopiei Romano-Catolici din Alba-iulia, un ducument în limba maghiară unde este 

schițat situația neplăcută a unui preot din Troița, care cere sprijinul și opinia Episcopului în legăturii 

nedreptății , în care este pus din cauza impozitelor agrare și a venitelor. De exemplu spune că în 24 

februarie 1948 a declarat veniturile parohiale din anul 1947, care erau 410 lei, și pentru aceast venit 

a primit un impozit de 1100 de lei, din această cauza, scrie preotul o singură soluție poate fi găsită, 

adică nu mai primește de le enoriați nici un bani nici dacă este titrat în format de cadou, pentru că 

pur și simplu nu are cum să plateasca aceste super impozii care depășesc mult valoarea veniturilor.
9
 

                                                                                                                                                                                                          
prototopiatele și episcopiatele au termenul de trimitere a documentelor de inventariate deja centralizate la 

Arhiepiscopiatul Romano-Catolic din Alba-Iulia până la data de 10 februarie 1949. 
7 A.A. Fond 35. 1808/1948 
8  Ibidem, de Ministrul Cultelor este ordonat următorul lucru ,, Având în vedere însemnătatea acestei lucrări, 
Chiriarhiile cum și Șefii tuturor unităților administrative sunt rugați a da tot sprijinul, comunicând la vreme 

dispozițiunile de mai sus și organele administrative de județe în subordine, cunoscându-se că numai prin conscurs 

promt și corect se poate ați ura bună reușită a acestei munci de recenzare ŗ. 
9  A.A, fond cit, foi 1529/1948 
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În cadrul Direcțiunii Contabilității și a controlului Financiar, din Ministerul Cultelor, prin 

deciziunea nr.4404 din 15 Februarie, se va alcătui organizația controlului financiar intern, astfel va 

fi alcătuit din 3 contabili revizorii de rand I și șapte contabili revizorii de rand II.  Organele acestui 

control vor verifica gestiunile următoarelor instituții : Administrația Centrală a Ministerul Cultelor, 

Administrațiile centrale ale tuturor cultelor cu instituțiunile și intreprinderile lor, Mănăstirile și 

instituțiile lor economice, Instituțiile de învățământ religios și internate școalelor, Asociaațiile și 

fundațiile prsoanelor juridice, care cad sub controlul Ministerului Cultelor, Congregațiunile și 

Ordinele Călugărești ale tuturor coltelor și Casa de credit a Clerului Ortodox.
10

 Acest control 

financiar intern va avea rolul de a verifica, atât sub aspectul formal, cât și în fond a administrării și 

folosirii creditelor alocate din bugetul general al statului, iar în caz de necesitate și a mijloacelor 

proprii adică instituțiunile ale căror bugete se aprobă de Ministere. La cultele fără ierarhie controlul 

financiar intern va fi exercitat de către organele desemnate de șeful administrațiilor respective.  

 Ministerul Cultelor însă rezervă dreptul ca membrii de control financiar intern din Minister, 

să poate verifica și gesttiunile unităților în subordinea centrelor eparhiale, chiar dacă aceste gestiuni 

au fost verificate de către organele de control financiar intern ale eparhiilor respective.
11

 

  Constatările organelor de control financiar intern vor fi consemnate în procese verbale, 

semnate de organul verificator, de conducătorul unității verificate și de conducătorul serviciului de 

contabilitate respectiv. 

Conform legii În cazurile în care conducătorul unității verificate sau conducătorului serviciului de 

contabilitate respective, au de făcut obiecțiuni împotriva actului întocmit, ei sunt obligați să-și 

formuleze obiecțiunile lor, odată cu semnarea procesului verbal de verificare.  Procesele verbale vor 

fi transcrise în registrul de procese verbale de inspecție și control ale fiecărei unități, iar o copie de 

pe procesele verbale de verificare va fi înaintată de organul verificator administrației superioare. 

În cazul când se va constata că organele de control financiar în exercitarea mandatului ce au avut nu 

au referit la timp toate lipsurile sau nu au stabilit neglijențele pentru a se putea lua măsurile 

necesare de îndreptare sau urmărirea celor vinovați, devin responsabile solidar cu acești. 
12

 

La 6 August 1949 în urma adresei NR. 135261/949 a Centrului M.A.T. este ,,rugat‖ Arhiepiscopia 

Romano-Catolică din Alba-Iulia, de a se înainta de urgență un tabel despre pivnițele și hrubele de 

depozitare de vinuri și rachiuri deținute de Eparhie și de unitățile în subordinea acestor Eparhii, 

mănăstiri, Instituții Teologice, Școli și parohii.
13

 

 Aceste pivnițe și hrubele scrie centralizat din teritoriul aparținut Arhiepiscopiei din Alba-

Iuliu, un raport Vicarul General Boga Aloisiu, din care vreau să arăt un mic fragment, ca să fie 

observat cu cât de mare punctualitate trebuia să raporteze Vicarul General situația pivnițelor. 

 

,, 

Nr. 

Cri. 

Denumirea Instituției Localitatea Spațiul de 

capacitate 

Capacitatea 

vaselor cu 

care sunt 

utilate 

spațiile 

Observații 

1. Episcopia Rom.Cat. de 

Alba-Iulia 

Alba-Iulia 

Karl Marx 

cca 700 mp 90.000 litri  Afară de 

capacitatea 

                                                             
10 A.A. Fond 35 din 1949, foaia 715/1949 
11  Ibidem,  un mic rezumat despre controlul financiar intern al Bisericii Romano-Catolice : ,, Un control financia inern, 

în cadrul fiecărei instituțiuni centrale și exterioare, compus din revizori contabili, numiți la propunerea șefului 

instituției respective și cu avizul Directorului Contabilității din Ministerul Cultelor. Aceste organe vor verifica 

gestiunile următoarelor instituțiuni: Centre Eparhiale cu intreprinderile lor, Fundațiunile administrate de aceste 
centre, oficiile protopopești și parohiale din cadrul Eparhiilor, Fundațiunile administrate de către protopopiate și 

parohii, Mănâstirile din cadrul Eparhiilor respective, Congregațiile și Ordinele călugărești ale cultului respectiv ŗ 
12 Ibidem, foaia 7 din folile 715 
13  A.A, fond 35 din 1949, foi 2229/1949 
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nr.27 de 90.000 

cca 40.000 l 

vase 

nefolosite 

2. Teologia Rom.Cat. Alba Iulia 

jud. Alba 

suprafața 226 

mp 

Cubajul: 748 

m3 

54 vase cu 

capacitatea 

totală de 

47.373 kg 

 

3. Capitlul Rom.Cat 

Fundațiune Vintul de 

Jos 

Vintul de Jos 

jud. Alba 

165 mp Nare Crama este în 

com. Vurpar 

Jud. Alba 

4. Mănăstirea Ordinului 

Minoriților din Aiud 

Aiud, jud. 

Alba 

str. Cuza 

Vodă 

Un vagon 8.000 litri  

5. Mănăstirea 

Franciscană 

Medias Jud. 

Tr. Mare 

Str. St. 

Gheorghiu 

nr. 46 

Pivnița I.a 

Longitudinea 

20m 

Latitudinea: 

6 m 

Înălțimea 3m 

Suprafața: 

120 mp 

Cubajul 360 

m3 

 

Pivnița a II-a 

Longitudine 

9m 

Latitudinea 

4.5 m 

Înâlțimea 2.5 

m 

Suprafața: 

40.5 mp 

cubajul: 

101.25 m3 

 

Pivnița a III-

a 

Longitudine 

6 m 

Latitudine 

4.5m 

Înălțimea 

2.5m 

Suprafața: 30 

mp 

Cubajul: 45 

m3 

Toate vasele 

sunt luate de 

către 

primăria 

orașului. 

Pivnița I-a 

este folosită 

pentru 

zarzavaturi 

 

A II-a pivniță 

a fost folosită 

pentru vin 

 

Al III-a 

pivniță a fost 

pentru 

diferite 

alimente 
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 Apar probleme și din punct de vedera al păstrării inventariatului cerut de către Ministerul 

Cultelor în 1948 despre bunurile mobile și imobile, astfel în vara anului 1949 Ministerul Cultelor 

face un anunți pentru Episcopia Romano-Catolică din Alba-Iulia în care  se cere ordonarea 

formularelor în dosare, și organizarea lor, deoarece formalarele de inventariere completate cu 

situația bunurilor de la 31 Decembrie 1948 nu se pot păstra în bune condiții, în starea în care 

episcopia a trimis pentru Ministerul Cultelor.
15

 

 Vicarul General cine în lipsa Episcopului trebuie să exercită puterea, la 3 august retrimită 

dosarele pentru păstrarea inventarelor al Eparhiei Romano-Catolice di Alba-Iulia cerute de 

Ministerul Cultelor. 

 După aceste evenimente, regimul Comunist nu lase pentru Biserica Romano-Catolică nici un 

moment de odihnă, şi începe repede, naţionalizarea totală a averii Bisericeşti, care iar aduce 

victime, însă cea mai mare lovitură pe care primeşte Biserica Romano-Catolică vină odată cu 

decizia Comitetului Provizoriu a Sfatului Popular din 1949 prin Decretul 810.
16

 Aici nu este chiar 

identificat dizolvarea ordinelor călugăreşti, care aparţin Bisericii Romano-Catolice, dar totuşi ura 

sistemul comunist faţă de Vatican şi faţă de Biserica Catolică e aşa de puternică. 

 Asta se întâmplă şi în judeţul Mureş, unde activitatea Ordinului Franciscan era foarte veche 

şi foarte importantă. Prima şi se poate şi cea mai importantă dintre sedii dizolvate care aparţin 

Ordinului Franciscan este Mănăstirea Franciscană din Tg.Mureş, şi trimiterea preoţilor şi 

călugărilor la Sumuleu de Ciuc, în judeţul Hargita. Acest fap este văzut de către credincioşi ca o 

crimă împotriva Bisericii Romano-Catolice, şi ca începutul sfărşitului totală a Catolicismului din 

România, şi răspândeşte zvonul că şi Biserica Romano-Catolică va avea soarta Bisericii Greco-

Catolice, astfel mulţi din frică, că vor fi întopiţi în Biserica Ortodoxă trec de la religia catolică la cea 

de Reformată, sau la Adventistă de ziua a 7-lea.  Despre acest fapt primim informaţii din următorul 

raportul Serviciului de Securitate a Poporului Județului Mureș NR. 1/11589
17

 

 Şi din acest eveniment putem vedea cu câte demenţă luptă sistemul comunist  împotriva 

Bisericii Romano-Catolice, cât de dur este cu cei care se afla în subordinea lui, şi în ce rapiditate 

vrea să află totul despre deznodământul poruncii sale. Aici aşi putea să citezi pe Lefevre d‘Etaples ,, 

Pe lumea asta, dacă ne gândim bine, viaţa unui creştin este un război perpetuu ... însă adversarul lui 

cel mai mare este el însuşi. Nimic nu-i este mai greu decât să-şi învingă dorinţa, trupul: căci prin 

însăşi natura lui este supus tuturor relelor‖.
18

 Chiar dacă acest citat este scris despre o altă epocă, 

totuşi eu consider că e potrivit şi pentru acest sistem şi pentru oamenii sistemul.  

                                                             
14

  A.A, fond 35 din 1949,  foaia 2229/1949 
15  A.A. Fond cit., foaia 2800/1949,  Ministerul Cultelor cere Episcopiei Romano-Catolice din Alba-Iulie organizarea 

formalalelor de inventariat din 1948 ,, Nu se pot păstra în bune condițiuni în stare în care ni le-ați înaintat, parte din ele 

fiind chiar rupte și, dat fiind importanța lor, vă rugăm să binevoiți a lua măsuri ca până la data de 1 August să ni se 

înainteze un număr de mape ( coperte de dosar) egal cu numărul unităților de inventariere din Eparhia Dvs în care se 

vor lega inventarele fiecărei unități. Deasemenea, și pentru unitățile centralizatoare, însă dosare de altă culoare, spre 
a se deosebi ușor de cele ale unităților de inventariere ‖ 
16  Decizia Comitetului Provizoriu a Sfatului Pupular, Decretul 810 din 1949 ,, Consiliul de Miniştri, în şedinţa sa dela 

29 Iulie 1949, Luînd în deliberare referatul d-lui ministru al cultelor cu Nr. 21.535 din 1949;  Avînd în vedere ca 

sarcinile de învăţămînt, sănătate şi asistenţa publică, conform legilor în vigoare, revin în întregime şi exclusiv Statului; 

Avînd în vedere ca pe teritoriul Republicii Populare Române mai exista formaţiuni şi organizaţiuni ale unor ordine şi 

congregatiuni româno-catolice, care au ca unic scop atributiuni de învăţămînt, îngrijirea bolnavilor şi asistenţa socială 

Pe întregul teritoriu al Republicii Populare Române nu vor mai funcţiona formaţiunile şi organizaţiunile următoarelor 

ordine şi congregatiuni româno-catolice, cu toate institutiunile ce depind în orice fel de ele, fie ca funcţionează ca 

persoane juridice, fie ca funcţionează ca asociaţiuni de fapt: Congregatia "Fraţilor Scoalei Crestine"; Ordinul 

"Piaristilor"; Congregatia "Notre Dame de Sion"; Congregatia "Sf. Maria"; Ordinul "Sancta Ursula"; Ordinul "Sfanta 

Ursula de Uniune Română" 
 
17 A.N.D.J.M. fond INSPECTORATUL  JUD.MI MUREŞ-DIR .REG.MAI-MAM, Departementul cultelor, DOS. 75 f. 24 

 
18 J.Delumeau, Păcatul şi frica. Culpabilitatea în Occident. Secolele XIII-XVIII, Ed. Polirom, Iaşi, 1998 
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GEORGE BACOVIA AND CHARLES BAUDELAIRE BETWEEN POETRY AND 

BEATITUDE 
 

Andrada Chișamera (Slăvuțanu) 
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Abstract:Ch. Baudelaire is the poet that tried hallucinogenic experiences. He wished to achieve the absolute 

in poetry creation, the consumption of opium and hashish had helped him to give birth to Poetry, that rere 

flower of the Haven. 
Consumption of narcotics overcomes all limits, George Bacovia also uses hallucinogenic effects of alcohol 

to escape freem sick universe in which he feels more and more solitary. 

In this material i wish to analyze the works of the two poets to idntify in theit lyrics the hallucinogenic 

elements that create artificial images. 
I will highlight  that hidden side that is also reflected in the work of the to writers: the consumption of 

narcotics to sink into the mistery of poetry and overcome the boundaries of a common man. 

 
Keywords: opium, wine, fog, limits, absolute,  hallucinogenic,  artificial paradise,  escape,  creation, 

absolute. 

 

 

  1. Charles Baudelaire- între poezie și beatitudine artificială 

 
       Charles Baudelaire este unul dintre poeții care trăiesc experiența halucinogenului cu scopul de a 

depăși orice limită a omului și a ajunge în profunzimea sinelui, reușind astfel să scoată la suprafață 

cele mai ascunse taine ale poetului.  Această substanță este o mașinărie generatoare de fericire. 

Totodată „Charles Baudelaire transformă decisiv viziunea asupra actului de cultură  și asupra 

simțului poetic atunci când, pornind de la experiența  halucinatorie  în care senzațiile își pierd 

autonomia, […], iar individul  autocontemplativ are revelația propriei divinități, construiește o nouă 

esteticăˮ
1
. Consumul de opiu dezvoltă până și cea mai subtilă ramură a existenței lăuntrice. Acest 

consum excesiv de droguri îmbogățește  spiritul poetului, acesta ajungând astfel să-și depășească 

limitele, să cucerească spațiul și timpul creând un alt Univers. 

       Visul și imaginația baudelaireiană sunt provocate fie din stupefiante și droguri, fie iau naștere 

din diverse stări psihopate. De aici prinde viață acea atmosferă magică a poeziei, însuși Baudelaire 

afirmând faptul că „numai în vise aflăm realitatea de netăgăduitˮ. De altfel „Pentru  Baudelaire, 

vinul face parte, alături de hașiș și de opiu, din categoria licorilor ce pot conduce la acel miraculos 

și căutat acces la interioritate ca sursă a inspirației și a fericiriiˮ
2
. Prin consumul de substanțe cu 

efect halucinogen, poetul reușește să scoată la suprafață cele mai ascunse sentimente și gânduri, 

tăinuitele simțiri și comportamente.  

      Charles Baudelaire reușește, prin consumul de narcotice, să depășească acele limite de care se 

lovește omul comun. Acestea reprezintă extazul artificial prin care poetul transformă realitatea, 

aceasta se metamorfozează luând astfel cele mai neobișnuite forme; poezia capătă o altă valoare, 

cuvintele au semnificații neobișnuite. Vinul reprezintă drumul spre creația desăvârșită, este muza 

care-i soptește poetului taina divină, acesta este impulsul de care poetul are nevoie pentru a se 

regăsi, pentru a putea înțetelege, pentru a putea descifra obscuritatea sinelui, acea personalitate 

ascunsă în adâncul ființei. 

                                                             
1  Andrada Fătu-Tutoveanu, Literatură și extaz artificial, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2005, p. 112. 
2 Ibidem, p. 117. 
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 1.1. Elemente halucinogene în opera lui Charles Baudelaire 

 

     În poezia La muse malade poetul evocă spaima muzei provocată de de acele imagini care se 

reflectă în conștiința poetului prin intermediul visului, apare așadar acea stare de reverie. Aceasta 

pătrunde în acel tărâm adormit, iar aici poetul face aluzie la acele laturi ascunse ale ființei umane, 

la acea parte a personalității, pe care fiecare ființă dorește să o țină ascunsă. Poetul este  chinuit, 

înspăimântat de arătări și vedenii: Le succube verdâtre et le rose lutin/ Tř ont-ils versé la peur et 

lřamour de leurs urnes?. Privind opera Le flacon putem observa cum poetul  este tulburat, este 

năucit de acea duhoare dulceagă
3
, acesta devenind sicriul ei, va fi un intermediar al acesteia prin 

care se va scoate la iveală toată puterea . Poetul o numește otrava îngerească, licoarea care îl poartă 

pe un tărâm al sacralității, al divinității, un univers în care poetul se identifică cu Divinitatea: „ Je 

serai ton cercueil, aimable pestilence!/ Le témoin de ta force et de ta virulence,/ Cher poison préparé 

par les anges! liqueur/ Qui me ronge, ó la vie et la mort de mon coeur! 

      Poetul dezvăluie puterea pe care o are atât vinul, cât și opiul, acestea au menirea de a 

metamorfoza realitatea, ele înveșmântează tot ce este urât în lume cu straie noi și strălucitoare, acest 

aur din pahare, așa cum este numit vinul de către poet, are forța de a înălța sufletul acestuia pe cele 

mai înale culmi ale creației: „ Le vin sait revêtir le plus sordide bouge/ D‘un luxe miraculeux,/ Et 

fait surgir plus d‘un portique fabuleux/ Dans l‘or de sa vapeur rouge,/ Comme un soleil couchant 

dans un ciel nébuleux.ˮ  

        Tot în poezia Le poison observăm cum opiul ajută poetul să depășească orice limită, acesta 

devine un sceptru, este dovada care atestă faptul că poetul a atins nemărginirea, absolutul, opiul 

afundă poetul în vremuri de mult trecute și scoate la lumină  tainice și enigmatice plăceri:  

„ L‘opium agrandit ce qui n‘a pas de bornes,/ Allonge l‘ illimité,/ Approfondit le temps, creuse la 

volupté,/ Et de plaisirs noirs et mornes/ Remplit l‘âme au delà de sa capacité.ˮ  

        Cu poezia Lřâme du vin descoperim strânsa relație existentă între poet și această licoare 

creatoare de extaz artificial, vinul este prietenul de seamă al poetului trudit și ostenit, acesta este 

slăvit și reprezintă speranța de care are nevoie pentru a-i fi dragă viața, el aprinde flacăra din ochii 

soției și tot ce este firav devine plin de viață și-animat. Din această relație a celor doi ia naștere 

Poezia,acea floare rară cu ajutorul căreia se poate cuceri Înălțimea: „ Pour que de notre amour 

naisse la poésie/ Qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur!ˮ 

          Opera Le vin du solitaire  este un imn închinat vinului, acesta este asemănat unui zeu care 

poate da viață, el face omul nemuritor redându-i tinerețea, iar omului deznădăjduit îi presară 

speranța pierdută. Vinul este comoara celui ce este sărac și prihănit, este comoara care îl face pe 

poet să se simtă asemenea zeilor-nvingători: „ Tu lui verses l‘espoir, la jeunesse et la vie,/ - Et 

l‘orgueil, ce trésor de toute gueuserie,/ Qui nous rend triomphants et semblables aux Dieux !ˮ. 

     Le vin des amants este ca o romanță pe care poetul o dedică acelui narcotic, care odată băut 

înfrumusețează văzduhul, deschide noi orizonturi, înlătură orice constrângere, descătușează 

simțurile și poartă poetul într-un zbor spre feerie și spre tot ce este sfânt, pur și îngeresc. Poetul este 

prins în mreaja aruncată de acel farmec al imaginii paradisiace, este cuprins de un entuziasm 

excesiv, delirul cuprinzându-l. Vinul este calea spre evadare, este un refugiu, care protejează poetul 

de răul ce-l înconjoară, acesta devine poarta  spre un univers paradisiac al reveriei: „ Aujourd‘hui 

l‘espace est splendide!/ Sans mors, sans éperons, sans bride,/ Partons à cheval sur le vin/ Pour un 

ciel féerique et divin!ˮ. 

      Odată cu poezia Le phares, poetul elogiază opiul considerându-l a fi substanța divină, care se 

găsește în fiecare inimă muritoare, sufletul poetului este ca un labirint în care se regăsește ecoul 

extazului firbinte: „ Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes,/ Ces extases, ces cris, ces 

                                                             
3 Hașișul era preparat dintr-un decoct de cânepă indiană amestecată cu unt și cu opiu, preparatul se amesteca cu 

dulceață, se punea în cafea sau se încorpora în pască pentru a reduce astfel mirosul puternic. 
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pleurs, ces Te Déum,/ Sont un écho redit par mille labyrinthes/ C‘est pour les coeurs mortels un 

divin opium!ˮ. 

                         

 

 

 2. George Bacovia- între poezie și  beatitudine artificială 
 

 

        Așa cum afirmă Ruxandra Cesereanu „ George Bacovia halucinează auditiv și vizual, sub 

semnul nevrozei și al alcooluluiˮ
4
. Spre deosebire de alți simboliști, care au fost adoratori ai 

narcoticelor, precum Baudelaire, Edgar Alain Poe, Arthur Rimbaud și mulți alții, Bacovia nu era un 

consumator de tării, acesta preferând consumul de vin, dar și de bere. Starea continuă de nevroză 

este cea care creează o atmosferă delirantă, în lirica bacoviană întâlnim un peisaj maladiv, murdar 

cu parcuri și grădini pustii și dezolante, oamenii se află și ei într-o stare agonică, poetul este cuprins 

de nevroză, iar femeia iubită este și ea o victimă prinsă în mrejele acestui univers dezagregat al 

liricii bacoviene. 

        De asemenea „ Bolnăvicios și alienat, ca întreg universul, erotismul stă sub semnul nevrozei și 

al isteriei, amenințat din apropiere de spectrul morții sau al deliruluiˮ
5
. Și pentru Bacovia vinul 

devine o cale spre acea stare de beatitudine, spre acel paradis artificial. Dacă pentru Baudelaire 

vinul reprezenta drumul spre creație, pentru Bacovia acesta nu rămâne decât singura cale spre 

uitare, spre evadarea din această lume cuprinsă de melancolie, de ftizie, vinul este soluția pe care 

poetul o găsește pentru a scăpa de acest univers decadent: „ Stau...și moina cade, apă, glod.../ Să nu 

mai știu nimic, ar fi un singur mod-/ Un bec agonizează, există, nu există,-/ Un alcoolic trece piața 

tristăˮ( Nevroză). 

        Poezia bacoviană este un intens cutremur al sistemului nervos, un cutremur al întregii ființe, 

această poezie are o intensitate inimaginabilă, halucinatorie, în poezia bacoviană regăsim laolaltă 

toată durerea care sfarmă lumea, tot ecoul trist al singurătății, așadar „ Două sunt coordonatele 

esențiale care generează întreaga poezie bacoviană, în special cea pe care o putem așeza sub zodie 

decadentă: nevroza continuă și dezagregarea totală a universuluiˮ
6
.   

               Poetul este împins spre  stări degradante și de înfrângerile morale, dar și de nereușitele 

aspirațiilor spre absolut. Opera lui Bacovia este un cântec al depresiei, la acest poet melancolia 

simbolistă se accentuează.  Nevroza este provocată de mediul în care poetul simbolist trăiește suferă 

și, nu în ultimul rând visează.                

                               

             2. 1. Elemente haucinogene în opera bacoviană 

 
          În opera Sonet poetul evocă acel spațiu propice stării de beatitudine, de extaz, și anume 

crâșma, acea încăpere murdară, dezolantă și rece în care poetul se afundă pentru a scăpa de încă o 

noapte grea și parcă tot mai neagră. Voind să dea uitării toate tristețile ce-l apasă, el se reîntoarce 

acasă asemenea poeților francezi cu care crede că se identifică și de care se simte legat datorită 

suferinței și melancoliei: „ Ca Edgar Poe, mă reîntorc spre casă,/ Ori ca Verlaine, topit de băutură-/ 

Și-n noaptea asta de nimic nu-mi pasă.ˮ Fiind prins în mreaja halucinantă a alcoolului acesta 

creează o nostimă imagine: „ Prin întunerec bîjbîiesc prin casă,/ Și cad, recad și nu mai tac din 

gură.ˮ  

                                                             
4 Ruxandra Cesereanu, Deliruri și delire- O antologie a poeziei lirice românești, Editura Paralela 45, Pitești-Brașov-
Cluj-Napoca, 2000, p. 27. 
5  Mihai Ene, Vălurile Salomeei- Literatura română și decadentismul european, Editura Universității de Vest, 

Timișoara, 2011, p. 182. 
6 Ibidem, p. 178. 
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       Spre toamnă este acea poezie cu o relevantă amprentă specific bacoviană, care ne înfățișează 

poetul cuprins de nevroză și delir: „ Pe drumuri delirînd,/ Pe vreme de toamnă, (...)/ Și mereu 

delirînd,/ Pe vreme de toamnăˮ.  Observăm cum poetul se află într-o continuă stare de delir, starea 

de luciditate pare de mult uitată, acesta trăiește stări contradictorii, trecând foarte repede de la 

agonie la extaz: „ În casa iubitei de-ajung,/ Eu zgudui fereastra nervos, (...)/  Sau rîd și pornesc 

înspre casă,/ Și-acolo mă-nchid ca-n sicriuˮ.Poetul consideră crâșma un spațiu al poeziei, al creației, 

acesta se afundă în acest spațiu al narcoticului și este cuprins de stări ce-i provoacă fericirea: „ Și 

nimeni nu știe ce-i asta-/ M-afund într-o crâșmă să scriu,/ Sau rîd și pornesc înspre casăˮ. 

         Totodată, în opera Nervi de toamnă poetul apare în ipostaza alcoolizatului care rătăcește târziu 

în noapte apăsat de anii grei și chinuit, deoarece acesta se simte singur și neînțeles: „ (...) Alcoolizat, 

bătut de ploi, cum n-am mai fost cîndva,/ Tîrziu, în geamul tău, încet, cu o monedă voi suna./ (...) 

Va bate ploaia...și tîrziu, la geamul tău voi plînge-ncet.../ Va rătăci alcoolizat, apoi, în noapte, un 

schelet,-/ Nimic tu nu vei auzi din cîte voi avea de spus...ˮ 

         Orgii nocturne sunt descrise în poezia Și ninge... , în noaptea rece femeile nocturne, așa cum le 

numește poetul, așteaptă singure la colțul străzilor. Desfrâul cu alcool domnește în fiecare crâșmă: „ 

(…) E noaptea plină de orgii, (...)/ Femei nocturne, singurele/ La colț de stradă se ațin,/ Desfrâu de 

bere și de vin/ Prin berării și cafenele.ˮ 

         Acel extaz fals, artificial se regășește și în poezia Ecou târziu unde se întâlnesc elemente care 

fac referire la consumul excesiv de alcool, ce are drept scop inducerea unei stări de falsă fericire: „ 

Sunu țambale, tîrzia noapte.../ De cabaret comun-/ Femei răcneau beția falsă/ Prin miros de tutun.ˮ  

Acea vreme de beție în care se-afundă poetul pentru a scăpa de acea stare de solitudine o regăsim și 

în poezia Rar, acesta se simte uitat, părăsit, iar repetiția aproape obsedantă a termenilor ce redau 

singurătatea accentuează și intensifică spleen-ul bacovian. Muzica pustiului, melodia nimicului are 

puterea de a alimenta melancolia resimțită intens de poet: „ Plouă, plouă, plouă…/ Vreme de beție-/ 

Și s-asculți pustiul,/ Ce melancolie !/ Plouă, plouă, plouă…ˮ. 

               3. Concluzie 
       

 

     Așadar, atât Charles Baudelaire, cât și George Bacovia se folosesc de narcotice, fie că este vorba 

de opiu și hașiș sau numai de vin, pentru a atinge absolutul în creație, pentru a depăși orice limită pe 

care o are omul comun. Aceștia au nevoie, pentru a suporta viața, pentru a-și ușura existența, de un 

paradis artificial. Pentru ambii poeți vinul reprezintă substanța esențială ce-i ajută să evadeze, dacă 

Charles Baudelaire este condus spre profunzimea creației, George Bacovia, cu ajutorul alcoolului, 

merge spre calea uitării, spre nimicul existențial.  

     Cei doi poeți, pe care i-am ales spre a-i supune unei analize folosindu-ne de metoda comparativă, 

apelează la narcotice, deoarece viața acestora este greu de suportat, ambii doresc să evadeze din 

universul dezolant, totodată, prin consumul de substanțe halucinogene aceștia descoperă adevărata 

cale spre creație, ajung mai aproape de divin, uneori identificându-se chiar cu acesta. 

Halucinogenele au rolul de a le deschide noi orizonturi, de a-i ajuta să pătrundă în abisul conștiinței 

și de a scoate la lumină adevărate paradisuri artificiale, doar prin intermediul acestor adjuvanți, fie 

că este vorba de hașiș sau doar de alcool, poeții pot pătrunde într-un alt univers, în adevăratul 

univers al creație, am putea spune, o lume profundă, o lume cu trăiri intense, o lume care deșteaptă 

toate simțurile, toate sentimentele și care solicită la maximum imaginația, creația, aceștia descoperă 

libertatea deplină a individului lipsit de orice constrângere socială, acea libertate care distruge orice 

tipar impus de societate. În opera bacoviană întâlnim totuși o profundă dezvoltare a simțurilor, fără 

ca intensitatea acestora să fie datorată narcoticelor. Așa cum afirmă Mihai Ene „ Nici un alcool( 

care, totuși, există din plin) și nici un drog nu-i sunt necesare poetului, simțurile sale fiind deja 

exacerbate, iar percepțiile acutizateˮ.
7
 

                                                             
7 Mihai Ene, Vălurile Salomeei. Literatura română și decadentismul european, Editura Universității de Vest, Timișoara, 

2011, p. 178. 
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    Prin urmare, uzitând de hașiș, opiu sau alcool poetul atinge culmile crației, descoperă un alt 

univers, evadează din mediul închis în care-și plânge singurătatea, are acces la cele mai intense 

trăiri ale ființei umane și doar astfel ia naștere universul creației. 
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Abstract: Socialist Realism syntagm was used for an aesthetic orientation, a cultural movement centered 

on doctrine and a method of creative composition. It is also used as a time label of a certain stage of 

Romanian literature for two decades, at least. At the end of sixth decade (XX century) Socialist Realism 
was obsolete and the same dogma encapsulated everything under the polysemantic concept of ŖSocialist 

Humanismŗ. Terms, such as ŖProletkultismŗ and ŖZhdanovismŗ, shed some new light on this topic. 
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Literatura română a perioadei comuniste s-a conturat, mai ales în prima ei jumătate, 

încorsetată de chingile realismului socialist, încât lucrările vizând această perioadă nu pot ocoli 

teoria acestei ideologii artistice,
1
 dogmatic structurată. Din considerente restitutorii s-au scris o 

mulţime de cărţi despre epoca comunistă. Depărtarea în timp de realitățile evocate prin termenii pe 

care îi vom lua în discuție, echivalarea greșită a unor concepte de către publicul larg obliterează 

înțelegerea acestor lucrări, mai ales că unii termeni tind să se generalizeze, devenind expresii 

preferate în pofida inexactității lor. Ne referim în primul rând la termenul Proletcultism, care este 

folosit greșit ca sinonim al Realismului socialist. 

Sintagma realism socialist leagă două domenii net diferite, (artistic, respectiv politic). 

Definirea conceptului presupune o situare cultural-artistică şi una ideologică. Teoria realismului 

socialist dispune de o circumscriere cronologică prin al doilea termen şi de o proiecţie estetică, 

generos cuprinzătoare, prin termenul prim. Încercând să tratăm exhaustiv subiectul, vom selecta 

câteva definiţii din bibliografia actuală de specialitate şi din două dicţionare ale epocii comuniste. 

Ȋn Dicţionarul general al literaturii române (DGLR, 2004, coordonator Eugen Simion) 

realismul socialist este prezentat ca fiind ,,orientarea literar ideologică, adoptată în anul 1934 la 

primul Congres al scriitorilor sovietici şi importată scriitorilor din ţările aflate în sfera de influenţă a 

URSS‖
2
. Arta de acest tip (desemnată prin termenul secund socialist), ce susținea ideologia 

partidului comunist, se considera a fi în poziția cea mai înaintată pe făgașul legic al dezvoltării 

revoluționare și al evoluției istorice. Într-un concert al acțiunilor conjugate, și scriitorii trebuie să 

reflecte noua realitate, sprijinind ,,mobilizarea maselor în acțiunea constructivă a noului, educarea 

oamenilor muncii în spiritul socialismului‖.
3
 Efectul formator asupra cititorilor era miza supremă. 

 Teoria realismul socialist preia principiile realismului de secol XIX (deși se pretinde o 

mișcare progresistă), amprentându-le partinic. Coeficientul de originalitate, specificitatea sa ține de 

un manifest utopic. Pretinse teme noi, idei originale sunt, din start, încorsetate într-o viziune 

maniheistă, specifică manifestărilor gnozice, așa cum era și ideologia patronatoare.  

De o nebuloasă inițială ține și specificitatea metodei de creație a noii orientări artistice. Să 

precizăm că realismul socialist este și numele metodei unice de transubstanțiere a ,,mărețelor‖ idei 

                                                             
1 Numită ideo-estetică de Eugen Negrici în cartea Literatura română sub comunism, București: Editura Fundației PRO, 
2003.  
2Dicţionarul general al literaturii române (coordonator Eugen Simion) Volumul V, București: Editura Univers 

enciclopedic, 2004, p. 559 
3Ibidem, p. 600 
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în materie fictivă, în produse artistice marcate tezist. Vom detalia prezentând încorsetările 

presupuse de această orientare estetică după prezentarea definiţiilor.  

În Dicţionarul de termeni literari (DTL, 1976. Institutul de istorie şi teorie literară ,,George 

Călinescu‖) realismul este ,,concepţia artistică literară după care artistul nu trebuie să idealizeze 

realul, ci dimpotrivă, să-l observe aşa cum este, să-l înfăţişeze obiectiv, ţinând seama de 

veridicitate, cauzalitate, tipicitate şi de caracterul concret al mediului, al fizionomiilor, al reacţiilor 

psihice şi al detaliilor‖
4
, iar realismul socialist este definit drept ,,o modalitate de creaţie artistică, 

propagată iniţial în literatura sovietică şi având ca trăsătură principală zugrăvirea realităţii în 

dezvoltarea ei revoluţionară‖
5
. Ȋn colectivul de redacţie al dicţionarului, coordonat de Al. 

Săndulescu, apar nume prestigioase: Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Nicolae Balotă, Dinu Pillat. 

Alături de acești critici, un executant zelos al politicii culturale comuniste, Mihai Novicov, 

semnează articolul definiție din care am selectat citatul anterior. Cele aproape două pagini dedicate 

intrării realismul socialist merită citite, așa că vom detalia. Articolul definiție cuprinde un istoric al 

teoriei realismului socialist, motiv de a prezenta câteva nume sonore din ,,comunitatea de tip nou‖, 

Louis Aragon pentru articolele sale, Alexei Tolstoi care considera că modalitatea noii reflectări 

artistice este un realism monumental ori Maxim Gorki care pleda pentru sintagma romantism
6
 

revoluționar.   

Întrucât dicționarul (DLT, 1976) apărea într-o perioadă în care realismul socialist era 

dezavuat, autorul articolului avansează și explicații: ,,Rezultatele (acestei formule estetice în 

literatura noastră, n. n.) au fost compromise, în parte, din cauza interpretărilor dogmatice.‖ Mai ales 

următorul enunț, uluitor de sincer: ,,Criticii sovietici de azi (adică poststaliniști, în actualitatea 

dicționarului, s. n.) atribuie deformările dogmatice ale teoriei realismului socialist influențelor 

nefaste ale cultului personalității.‖ funcționează ca o prefigurare a viitorului imediat al românilor, 

cu disproporționatul cult al lui Nicolae Ceaușescu. 

Era evident că nu se putea renunța la bine construita rețea de transmisie a dogmei, doar pentru 

că formula realismului socialist se arătase găunoasă. Trebuia neapărat păstrată ,,aspirația comună‖ 

a scriitorilor (a se înțelege coercitiva îndrumare): 

,,În prezent, după cum s-a relevat la ultimele conferințe ale scriitorilor (1968, 1972), aspirația 

comună de a crea opere conținând tablouri pregnante ale muncii eroice, reflectă adeziunea 

scriitorilor nu doar la o anume formulă estetică, ci la o concepție atotcuprinzătoare asupra lumii, 

fapt datorită căruia, ea (formula estetică s. n.) se caracterizează mai adecvat prin termenul ce 

definește spiritul însuși al epocii ̶ umanismul socialist.‖
7
 

Finalul articolului, cu stilul său greoi, semnalează totuși cel mai important aspect legat de 

replierea realismului socialist, care nu putea fi eradicat, fiind, de fapt, vorba de o concrescență 

(ideologia concrescută cu estetica). Formula umanismului socialist, vrând să exprime poziționarea 

avansată a comunității, nu era decât conceptul în care s-a camuflat, de fapt, realismul socialist. 

Termenul-mască, prin care sperau să infiltreze în continuare ideologia, nu a făcut carieră și, ca orice 

formă goală, a parazitat o vreme sociolectul activiștilor, avizi de găselnițe restauratoare. 

Prin termenul prim al sintagmei în discuție este evocată orientarea artistică a realismului, care 

a marcat îndeosebi a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În dicționarul amintit (DTL.1976) apare, 

desigur, și intrarea definiție realismul, autorul acesteia fiind coordonatorul dicționarului, Al. 

Săndulescu. Articolul cuprinde un scurt istoric al curentului artistic, începând cu primul teoretician, 

francezul Champfleury, care sugera scriitorilor să întreprindă anchete, să adune documente, spre a 

                                                             
4Dicţionarul de termeni literari (coordonator Al. Săndulescu), București: Editura Academiei RSR, 1976, p. 357 
5Ibidem, p. 360 
6O realitate artistică, pe care o poți aproxima, deopotrivă, prin doi termeni ce s-au poziționat polemic în istoria culturală 
(romantism/realism), stârnește nedumerire și suspiciune. Greutatea conceptului nu provenea, așadar, din termenii primi, 

ci din cel secund, dovadă o altă propunere mai puțin cunoscută (simbolism socialist) pe care dicționarul o precizează în 

enumerare, fără alte detalii.  
7 Dicţionarul de termeni literari (coordonator Al. Săndulescu), București: Editura Academiei RSR, 1976, p. 361 
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înfățișa riguros ,,omul de azi în cadrul civilizației moderne‖
8
. Romanul era considerat, de aceea, 

specia cuprinzător ilustrativă a realismului. În articol sunt indicate creații realiste, universale și 

românești și sunt citați teoreticieni din diverse culturi. 

Informația este densă în comparație cu definiția termenului în alt dicționar al epocii, care 

prezintă în mai puțin de două pagini doar realismul, nu și realismul socialist. Ne referim la 

Dicționarul de terminologie literară, 1970 coordonat de Emil Boldan (București: Ed. Științifică), 

care, în pofida anteriorității (de 6 ani față de dicționarul amintit DTL.1976), nici nu acordă o intrare 

definiție (separată) realismului socialist.  

În prezentarea realismului, sintagma realism socialist apare în treacăt, într-o enumerare de 

forme naționale ale orientării realiste, în rând cu verismul italian, de pildă. Autorul definiției, Emil 

Boldan, (o voce de autoritate a epocii, mentor la vârful învățământului comunist), suferă, 

conjunctural, de amnezie. Considerăm că poziția pe care i-o rezervă realismului socialist, 

funcționează ca o abilă epurare a teoriei.  

De aceea facem observația că termenul secund al sintagmei (socialist) nu trebuie văzut doar 

ca o referință istorică, prin care orientarea artistică s-ar putea însuma, la o vedere superficială, 

alături de un realism antic, un realism al Renașterii etc în sensul general, tipologic. Pentru că 

realismul socialist nu a însemnat doar o producție de tip realist în respectivul interval delimitat, ci 

o retorică ce se revendica realistă într-un câmp literar minat. Un realism împotriva naturii sale, 

desfigurat, deformat ideologic lasă povara clișeului asupra textului, nu senzația realului. 

Cunoașterea acestei manifestări artistice nefirești (realismul socialist) înlesnește, precum un văl 

ridicat, înțelegerea funcționării Literarului, în genere, și conștientizarea capcanelor literaturii 

folosite drept instrument ideologic. 

Spre a studia această ,,struțo-cămilă‖, (hibrid ideo-artistic), acest OZN realist-socialist,
9
 

trebuie să fim conștienți de versatilitatea istorică a conceptului de literatură. Apelăm la o referință 

românească, cartea lui Adrian Marino Biografia ideii de literatură (1991-2000). Ideologul român 

spune că literatura glisează frecvent de la vocația specifică spre direcții străine naturii sale. Uneori 

tinde să se îndepărteze de polul autotelic (eminamente estetic) şi să se robească altor rațiuni. 

Așadar, raportul de forțe dintre polul autonom și cel heteronom, (vocația heteronomă a artelor) 

devine litigiul unui ,,contencios milenar‖. 

Cum orice creaţie artistică este circumscrisă prin estetică filozofiei, arta a dezvoltat constant 

relaţii cu societatea, cu socialul, în general, şi cu puterea politică, ocazional. Ȋn anumite epoci, 

literatura (arta, în general) se înflăcărează de idealuri extraliterare. Râvnind priza maximă la 

destinatar, animaţi de rolul de luminători ai tuturor, scriitorii joacă uneori, în istorie, rolul de poeta 

vates, de vizionari înainte-mergători. O astfel de deschidere, de ieşire din sine, a artei este 

confiscată în speța realismului socialist, când ideile comunității de gânditori și aspirațiile 

scriitorilor (disponibili) tind să fie echivalate cu propaganda partinică. 

Prin relaţia literar-social se vădeşte determinismul artei, iar din relaţia literar-politic, 

militantismul ei. În cazul realismului socialist, funcția socială este exacerbată, căci scriitorilor li se 

cere ajutorul, de fapt, li se pretinde prezența în practica revoluționară. A scrie despre noua realitate 

era o dovadă de credință, de adeziune. Dacă dovada de fidelitate nu apare înseamnă că artistul se 

află în eroare, de partea dușmanului. În cazul acestei ideo-estetici, literatura (arta, în general) se află 

într-o poziție extremă, literatură de voie-nevoie, literatură la comandă. 

Fondul creativ este subordonat scopului ,,nobil‖ (de fapt, extrem de interesat): formarea 

concepţiei oamenilor noi. Comanditarii culturali sunt obișnuiți doar să dispună cu pretenții tot mai 

exagerate, de scriitori. Astfel, realismul socialist are misiunea (a se înțelege pretenţia) să prezinte şi 

să ilustreze prezentul (esenţial, necesar, concret) din perspectiva viitorului. O misiune funcționabilă 

mai degrabă în domeniul SF, decât în viziune realistă. Aceasta este doar una dintre ingerințele 

ideologicului în domeniul artisticului, ceea ce a îndreptățit critica să considere această doctrină 

                                                             
8 Ibidem, p. 358 
9 Alex Goldiș Critica în tranșee. De la realismul socialist la autonomia esteticului, Editura Cartea Românească, 2016 
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culturală ,,o estetică imposibilă‖
10

. O altă inadvertență era conținută în indicația ca literatura să fie 

produsul noii concepții a vieții, dar, în același timp, să formeze noua mentalitate, prin cărți 

specifice, în rândul cititorilor. După cum rapid s-a dovedit, cultura realismului socialist ajunge a fi 

chiar negaţia realismului, prin crunta încorsetare. Formulele şablonarde sunt la antipodul realităţii 

fictive, proaspăt izvorânde.  

Marxism-leninismul reprezenta baza ideologiei sovietice. În estetica marxistă, o atitudine 

realistă era poziţionarea polemică, în literatură și critică, faţă de moștenirea capitalistă, față de 

modernism și manifestările numite formaliste. Noua artă necesita îndrumare, supraveghere, spre a 

nu pica în păcatul antirealist. O creaţie artistică veritabilă era considerată doar cea conectată 

actualității, celei ideologice, evident. 

Literatura realismului socialist conserva conceptul-cheag, tipicul, element definitoriu al 

realismului. Formula artistică a prezentării ,,caracterelor tipice în împrejurări tipice‖ devenise un 

dicteu automat al epocii. Eugen Negrici consideră că ,,ideo-critica‖ din primii ani ai realismului 

socialist și ,,proza anexă‖ (a ideo-criticii) au fost atente ca personajele și împrejurările să nu fie 

niciodată altfel decât tipice: ,,Tipicitatea decurgea din apartenența la o clasă și din poziția pe care o 

ocupa personajul în focul luptei de clasă.‖
11

 

Treptat, comanditarii ideologi vor echivala realitatea cu ficțiunea convenabilă, folosind-o pe 

cea secundă ca argument triumfalist: ,,O uluitoare capacitate de reducție (prin tipicitate, s.n.) care 

anulează însăși posibilitatea existenței particularului, o atât de puternică tipizare politică a realității, 

o astfel de perseverență în a crea realitatea dorită și, până la urmă, chiar a crea realitate (s.a.) 

depășesc cu mult tot ce s-a făcut de-a lungul mileniilor în materie de mistificare ideologică a 

vieții‖
12

 

Realismul socialist a devenit şi eticheta nominală a intervalului 1947-1965 (în Istoria critică 

a literaturii române a lui Nicolae Manolescu ori 1948-1964 în alte periodizări literare, deoarece în 

această perioadă a fost doctrina culturală oficială. Nu putem, evident, fixa anul (fie 1964, 1965) 

,,decesului‖ respectivei ideologii, dar constatăm că, în a doua jumătate a deceniul VII, referințele 

critice prin această sintagmă dispar. Pentru etichetarea estetică a perioadei, în analizele 

postcomuniste, s-au folosit și termeni concurenţi precum proletcultism, jdanovism. Întrucât primul 

e folosit greșit, iar al doilea ține de o realitate istorică, alegem să îi definim, în acest moment al 

prezentării. 

Proletcultismul, format de la termenul rus Proletkult, (numele unei grupări literare) a fost 

abuziv folosit în referințe postcomuniste românești, tinzând să eticheteze întreaga perioada 

comunistă a artei românești. Referința la realismul socialist prin termenul concurent apare și în 

titlul unor lucrări bine primite în dezbaterea culturală: Marin Nițescu, Sub zodia proletcultismului. 

Dialectica puterii 1995 și Liviu Țeghiu, Proletcultismul românesc. 2000.( Am putea să considerăm 

acceptabilă o explicație prin care termenul ar fi atribuit inversat. O motivație de tipul: De ceea ce 

afirmau că se delimitează și ponegreau, tocmai de aceea s-au dovedit vinovați.) 

În spațiul publicului neavizat, cuvântul a ajuns să circule într-un sens vulgar, încât cei care nu 

erau familiari cu referința originară l-au decriptat incorect, însemnând o atitudine pro/cult al 

proletariatului prin capcana false friend. 

Să elucidăm sensul cuvântului folosit în timpul realismului socialist, apelând la un dicționar 

al epocii comuniste din care am selectat anterior definiții (DTL.1976). Adjectivul proletcultist, 

conotat negativ, evoca o realitate politică precisă, legată de gruparea rusă Cultura proletară 

condusă de A. A. Bogdanov. Tot Mihai Novicov semnează definiția termenului, o prescurtare de la 

denumirea rusă a organizației (Proletarsckaia cultura), activă în preajma revoluției din Octombrie, 

în perioada inițială a culturii sovietice. Acest grup literar considera că nu se poate prelua din trecut 

                                                             
10 Régine Robin, sociolog francez, lansează sintagma prin cartea sa Le réalisme socialiste Ŕ une esthétique impossible, 

1987. 
11 Eugen Negrici Iluziile literaturii române, București: Editura Cartea românească, 2003, p.142 
12 Ibidem 
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decât experiența tehnică, întrucât negarea a ceea ce fusese anterior (oricum diametral opus) era 

condiția formării unei culturi noi, proletare. Atitudinea nihilistă a organizației (conform 

dicționarului) ar fi fost motivul pentru care Lenin a criticat-o, mai ales că tezele marxiste referitoare 

la moștenirea culturală spuneau contrariul. 

Explicația repudierii Proletkult-ului trimite în derizoriu, în pofida altor erori contorizate: 

,,Proletcultismul definește o anume atitudine față de problemele artei și culturii, o interpretare 

îngustă și sectară a dorinței de a da creației un conținut proletar, singura sursă de inspirație fiind 

procesul de producție, reflectat adesea în mod simplist și vulgarizator, ceea ce duce la nesocotirea 

specificului creației artistice‖
13

. Iar precizarea că punctele de vedere proletcultiste au apărut și la 

noi în primii ani după 23 August 1944 este eronată, perioada precizată fiind abia debutul influenței 

sovietice în România. Pe durata anilor 1945,1946, scriitorii români beneficiau de ultimul pasaj de 

libertate, opunându-se activismului suspect pe care puterea îl pretindea, prin dezbaterea din presă pe 

tema crizei culturii, de exemplu. 

Autorul articolului subliniază faptul că termenul a suferit o extindere a sensului, (o silită 

generalizare, spunem noi), fiind calificată drept proletcultistă, ,,orice atitudine dogmatică și 

sectară, de nesocotire a valorilor artistice‖.
14

  

Un avizat cunoscător al perioadei, Sanda Cordoș, prezintă ,,inamicii‖ realismului socialist în 

cartea Lumi din cuvinte. Reprezentări și identități în literatura română postbelică, (2012): ,,În 

numele realismului socialist au existat campanii cu proletcultismul (în 1951-1952), cu adevărul 

integral (în 1956) și cu revizionismul (începând din toamna anului 1956).
15

 

Amintim câteva din definirile proletcultismului, avansate de autoritățile vremii comuniste, 

apelând la surse primare inserate în analizele Sandei Cordoș (Literatura între revoluție și reacțiune, 

1999) și ale Anei Selejan (Literatura în totalitarism, 1994) spre a vedea cum diversitatea opiniilor 

ambiguizează termenul. Astfel, la Plenara CC al PRM din17 februarie 1951, Mihai Beniuc afirmă 

că tendințele șablonarde, prezente în unele creații sunt semnul slăbirii combativității adică un fel 

nou de proletcult. Însă Leonte Răutu, la Sesiunea științifică a Academiei din același an, vede altă 

față a proletcultismului: tendința de negare a moștenirii culturale, ridiculizată și de Stalin. Mai 

târziu, în 1971, la o întâlnire cu scriitorii, Marin Preda echivalează proletcultismul cu idilismul, o 

eroare de viziune, semnul unei debranșări de la realitatea vremii.  

Variatele definiții, atât de disparate, pulverizează sensul, păstrând doar conotația negativă. 

Însumând orice deviație culturală, termenul demonizat, proletcultismul ocupă poziția inamicului 

necesar, activând, la nevoie, o stare de vinovăție care să justifice puseurile combative ale păzitorilor 

dogmei. 

Considerăm necesar să prezentăm și termenul jdanovism, propus de criticul clujan Sanda 

Cordoș în addenda cărții Literatura între revoluție și reacțiune, 2002, intitulată atât de tranșant: 

Proletcultismul n-a existat. Adică nimic din natura teoriei proletcultiste originare nu a ajuns în 

spațiul românesc, nici ecouri în timp real, nici ulterior, oricum nimeni nu ar fi îndrăznit să 

reanalizeze o situație repudiată de Lenin.  

Însă evocarea nemeritată a Proletkult-ului (orice reamintire funcționează ca o reclamă) prin 

frecvența folosirii termenului proletcultism o determină, probabil, pe Sanda Cordoș să promoveze 

termenul jdanovism, (pe care și noi îl credităm), reconstituind realitatea istorică a transplantării 

ideo-esteticei sovietice. 

Jdanovismul este derivat de la numele lui A. A. Jdanov, ,,strategul‖ sovietic al dogmei, care a 

pecetluit rudimentar realismul socialist, exportat în literaturile ţărilor-satelit ale URSS. Ideolog de 

grad inferior, Jdanov, activează câteva idei ale mentorului său, comisarul Anatol Lunacearski, cel în 

seama căruia lăsase Lenin problemele literare. Sinistrul raport al lui Jdanov, (Raport asupra 

                                                             
13 13 Dicţionarul de termeni literari (coordonator Al. Săndulescu), București: Editura Academiei RSR, 1976, p.350 
14 Ibidem 
15 Sanda Cordoș Lumi din cuvinte. Reprezentări și identități în literatura română  postbelică, București: Editura Cartea 

românească, 2012, p. 23 
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revistelor ,,Zvezdaŗ și ,,Leningradŗ din 1946), girat de Stalin, îl aduce într-o poziție de autoritate, 

raportul devenind model de execuție critică a celor care ar fi amenințat puritatea ideologică. Acesta 

a fost publicat rapid în revistele românești (broșura a apărut la Editura PCR, în 1947) și a fost  

evocat mai mult decât discursul său despre realismul socialist, de la primul Congres al Uniunii 

Scriitorilor Sovietici din 1934. 

Sanda Cordoș apreciază că raportul a funcționat în spațiul românesc ca o dogmă sacrosantă, 

încapsulând, printr-o neavenită transplantare, idei din articolul lui Lenin, Organizaţia de partid şi 

literatura de partid, (1905). Jdanov a impus direcția artistică a realismului socialist din poziția 

politică a singurilor ,,deținători ai adevărului‖, cei aflați în lagărul comunist. Spaţiul de inspiraţie al 

creatorilor era drastic limitat. Din start funcționa cenzura viziunii optimiste a autorului, apoi cea a 

tematicii şi a personajelor. Doar eroii claselor progresiste desființau dușmanii de clasă, într-o strictă 

dozare alb/negru. Producțiile literare au început să fie sufocate de stricta tutelă a principiilor 

partinice. 

Îndreptățitul termen jdanovism, nume al acestei înguste abordări culturale, rămâne utilizabil 

în spațiul cercetătorilor avizați. Așadar, varianta ,,jdanovistă‖ a realismului socialist sovietic, 

implantată și în spațiul cultural românesc, cu efect perplex asupra utilizatorilor s-a cimentuit în 

mentalitatea zguduită de nesiguranță, de obtuze aprecieri, a celor ani. 

Când referinţele staliniste şi jdanoviste au căzut sub obroc, programul artistic era deja 

formatat. Ideologii au mimat doar o revizie, revendicându-se de la ,,prestigiosul‖ marxism-leninism, 

prin subterfugiul unui anacronism. 

La jumătatea deceniului al VI-lea (secolul XX), realismul socialist era bine înrădăcinat în 

arta românească ca unica metodă de creaţie, în pofida viziunii rigide. Falimentul lui era evident, 

însă, abia peste un deceniu, critica a început să demonteze cu precauție acest tipar încorsetant.  
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Abstract:Starting from the great variety of definitions the phenomenon of ellypsis has and its different names 

and interpretations, it is reasonable to make a few points and try to establish some clear delimitations 
regarding this phenomenon in the case of certain anthroponyms. 

The aim of this research paper is to observe the semantic effects of anthroponyms generated by ellypsis. The 

study is going to be pursued from a semantic, pragmatic and social-cultural point of view. 

The tendency of the language to "economise", also known as the principle of minimal effort, is one that rules 
the dynamics of the language. The use of lexical-semantic condensation is easily noted in the field of proper 

names, by using abbreviations of the names, thus producing in the case of certain anthroponys certain 

changes in meaning. The phenomenon causes a difference both in terms of meaning and form between the 
original denomination and the ellyptical one. 

This lexical-semantic reduction, through various ways of reducing sounds, leads to the transformation of 

some of the anthroponyms analysed in denominating expressions imposed through naming traditions in 
hypocoristics. 

The corpus will be made up of a survey applied to a number of 100 subjects varying in sex, age and 

profession.  

 
Keywords: ellipsis, elliptic anthroponyms, lexical-semantic reduction, hypocoristics. 

 

 

Obiective  

 

Pornind de la multitudinea definiţiilor pe care le are fenomenul elipsei şi de la diferitele sale 

denumiri și interpretări, ne simțim îndreptăţiţi să facem anumite precizări şi delimitări 

terminologice cu privire la acest fenomen în cazul unor antroponime.  

În lucrarea de faţă ne propunem să urmărim efectele de sens ale antroponimelor generate de 

elipsă. Studiul va fi abordat din punct de vedere semantic, pragmatic şi sociocultural.  

Tendinţa de economie în limbă, cunoscută ca legea „minimului efort‖, este un principiu care 

guvernează dinamica limbii. Se observă utilizarea condensării lexico-semantice și în domeniul 

onomastic, prin folosirea unor abrevieri ale (pre)numelor sau prin utilizarea unor forme trunchiate, 

producând în cazul unor antroponime schimbări la nivelul semnificației. Fenomenul produce o 

diferență atât la nivel semantic, cât și la nivel formal între varianta originală a denominației și cea 

eliptică.  

 Condensarea lexico-semantică, produsă la nivelul semnificantului, prin diferite modalități de 

suprimare a sunetelor, duce la transformarea unora dintre antroponimele supuse analizei din 

expresii denominative impuse prin tradiție onomastică în hipocoristice.  

Corpusul este constituit dintr-un chestionar aplicat unui număr de 100 de subiecți, de sex, 

vârste şi profesii diferite. 

 

 

Introducere 
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În articolul de faţă vom discuta despre elipsă pentru a indica fenomenul condensării lexico-

semantice, iar în acest caz, termenul de elipsă vizează omiterea unei entităţi lingvistice (fonem, 

morfem, cuvânt), suprimarea unui sunet sau a unei secvenţe de sunete dintr-un cuvânt sau contactul 

a două cuvinte. 

Nevoia de economicitate, de simplificare şi concizie a exprimării, precum şi nevoia 

afectivităţii sau a expresivităţii a dus la apariția elipsei. În acest context, procedeul este valorificat 

stilistic ca figură de construcţie. Atunci când elipsa este manifestată voit, valoarea gramaticală este 

depăşită, acest mijloc transformându-se într-un procedeu expresiv, devenind o figură de stil. În 

cazul antroponimelor, condensarea lexico-semantică nu mai are implicaţii gramaticale puternice. 

Cel mai însemnat act de vorbire pe care îl folosesc persoanele în actul comunicativ este cel de 

numire. Numirea „se realizează prin accesarea unui semn verbal identificator: numele propriu, a 

cărui funcţionalitate poate fi asociată cu aceea a deicticelor (pronominale)‖ (Felecan 2014: 15). 

Noţiunea de antroponim este definită ca „nume propriu de fiinţă umană, care poate fi 

prenume, patronim sau poreclă‖ (vezi DSL s.v). Se observă lărgirea domeniului semantic al 

termenului antroponim care este, mai nou, utilizat de un vorbitor pentru identificarea unui individ 

sau a unui grup de indivizi. Termenul cuprinde atât nume proprii constitutive, cât şi nume proprii 

circumstanţiale (deantroponime, detoponime, deapelative) (Felecan 2014: 16).   

În unele cazuri, pentru interacţionare verbală, fie ea adresare directă sau vorbire raportată, 

vorbitorii folosesc surogate ale numelor reale ale persoanelor în cauză. Interlocutorii pot apela la 

unul dintre cele două tipuri de antroponime, în raport cu situaţia de comunicare: antroponime 

convenţionale (nume, prenume) sau antroponime neconvenţionale (nume proprii circumstanţiale). 

Numele proprii care nu sunt date după regulile oficiale ale unei comunităţi se numesc 

antroponime neconvenţionale (în opoziţie cu antroponimele convenţionale). Antroponimele 

neconvenţionale sunt de mai multe feluri: „porecla, supranumele, nickname-ul, pseudonimul, 

hipocoristicul, numele individual şi de grup în curs de antroponimizare‖ (Felecan 2014: 19).  

Antroponimele se prescurtează prin omiterea sau eliminarea aleatorie a unor secvenţe de litere 

dintr-un cuvânt. Fragmentarea se poate realiza oriunde în interiorul cuvântului, la începutul sau la 

finalul acestuia. 

 

 

Perspectivă semantică 

 

Vorbitorul nu are posibilitatea de a schimba semnul, deoarece acesta îi este impus, dar el 

schimbă semnele, le inventează, iar noile semne create ajung mereu în limbă. Cu toate că această 

afirmaţie pare paradoxală, într-o contradicţie evidentă, înfăţişează, de fapt, realitatea însăşi a 

limbajului. 

Când vorbim, noi expunem şi fapte afective, observând manifestarea unui acord afectiv sau 

„stilistic‖, a unui limbaj „emotiv‖, care se diferenţiază de limbajul pur „enunţiativ‖ (Coşeriu 1995: 

54). 

La nivelul elipsei, suprimarea suscită implicarea interlocutorului (ascultător, cititor, partener 

de dialog), care este determinat să desluşească denotaţiile şi conotaţiile cuvintelor eliptice produse 

intenţionat sau instinctiv de către autor (vorbitor, scriitor). În multe cazuri, interlocutorul nu este 

nevoit să identifice niciun sens ascuns, deoarece forma actuală a termenilor condensaţi, chiar dacă 

diferă de conţinutul semantic originar, este formată instinctiv, preluată de mult timp, 

nemaipunându-se sub semnul întrebării sensul.  

Pentru că este dat de terţi (părinţi, naşi etc.) cu scopul de a individualiza persoana, nu este 

obligatoriu ca numele oficial să aibă un sens aparte, semnificaţia acestuia fiind una „arbitrară, 

convenţională, nemotivată, ocazională, circumstanţială‖ (Felecan 2014: 19).  
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De pildă, prescurtarea prenumelui Ionel, Nelu (Nelu < [Io]nelu) este mai des întâlnită în 

limbajul unor comunități decât termenul originar. În unele cazuri, starea emoţională nu produce 

nicio schimbare în felul în care sunt strigaţi indivizii.  

Antroponimele neconvenţionale sunt utilizate de nominator cu scopul de a atribui un 

calificativ / o etichetă verbal(ă) pentru a caracteriza un individ. 

Se remarcă, în anumite medii, folosirea aceleiaşi prescurtări, indiferent de implicaţiile 

afective: prenumele Ghiţă (Ghiţă < [Gheor]ghiţă) este folosit de vorbitorii unei anumite comunităţi 

în orice context, fără a avea vreo legătură cu dispoziţiile sentimentale: Ghiţă întotdeauna minte, M-

am întâlnit cu Ghiţă din vale, Ghiţă este respectuos. 

Observăm, adesea, implicarea afectivă în prescurtarea prenumelor. Într-un context confortabil, 

dar mai ales familial, este la îndemână să strigăm sau să modificăm numele persoanelor în funcție 

de starea emoţională pe care o avem, dar şi în funcție de confortul pe care îl simţim în relaţia cu 

interocutorul. De pildă, pentru a-şi striga fiica cu scopul de a o felicita pentru rezultatele bune 

obţinute la examenul naţional de clasa a VIII-a, mama o numeşte Deea, hipocoristic provenit de la 

Andreea (Deea < [An]d[r]eea), spre deosebire de momentul în care mama este nemulţumită de 

ceea ce a făcut fata ei, numind-o Andreea. Un alt exemplu ar fi parcursul unei relaţii. O tânără îşi 

face programare la salonul de înfrumuseţare, iar după câteva şedinţe se încheagă între ea şi 

cosmeticiană o relaţie de prietenie. Cele două încep să-şi prescurteze prenumele astfel: Flori < 

Flor[ent]i[na], Cris < Cris[tina]. O altă apariție frecventă a elipsei se remarcă într-un cuplu în care 

cei doi parteneri abuzează de prescurtarea și rotunjirea (pre)numelor, adresându-se reciproc prin 

numeroase hipocoristice: Iubi, Bebe, Luși, Lina, Gimi, Uţa având sau nu o proveniență clară. După 

o anumită perioadă de maturizare a relației, aceste manifestări dispar, numele întreg reluându-și 

locul. Aşadar, din cele trei exemple se poate observa măsura în care relațiile au impact afectiv 

asupra modului în care indivizii se denumesc între ei.  

 

Perspectivă pragmatică 
 

Privită din punct de vedere pragmatic, elipsei i se atribuie două situaţii: este un fapt de 

subiectivitate care înfăţişează raporturile interpersonale şi este un mijloc de focalizare în 

comunicare a unor componente – oratorul expune în discurs doar componentele esenţiale, 

informaţionale, care sunt indispendabile înţelegerii mesajului, omiţând componentele uşor de 

reîntregit. 

Într-un context familiar, prescurtările numelor nu produc ambiguitate, indivizii înțelegând 

mesajul, precum şi momentul în care sunt chemați. 

Condensarea reprezintă o modalitatea prin care termenii sunt „scurtaţi‖, cauza transformării o 

putem numi „legea minimului efort‖ sau „principiul minimax‖; este vorba despre a realiza o valoare 

semantică maximală printr-un semnificant minimal. 

Economicitatea limbii şi vorbirea cât mai concisă se produc şi prin reducerea cantitativă a 

învelişului sonor al unităţilor lexicale. Această maifestare trebuie realizată şi păstrată în limitele 

înţelegerii corecte a mesajului. De cele mai multe ori, se apelează la mijloace care transformă 

cuvintele în formaţiuni mai scurte, fără ca aceste transformări să provoace denaturare semantică. 

Antroponimele scurtate / neconvenţionale devin din ce în ce mai utilizate, sensul acestora fiind 

rareori greu de înţeles. Folosirea lor ţine atât de obişnuinţă, cât şi de economia pe care oamenii tind 

să o facă în graba lor zilnică pentru a-şi comunica trăirile şi gândurile. Spre exemplu, momentele de 

panică și dorinţele de a rezolva ceva cât mai repede confirmă dispoziţia, tendinţa şi pornirea pe care 

o au vorbitorii pentru economie. De pildă, pregătirea unui eveniment poate provoca stres şi, 

probabil, trebuie făcute anumite activităţi într-un ritm rapid. De aceea este mai la îndemână 

folosirea prescurtărilor atunci când se doreşte numirea unor persoane: Deni (Deni < Deni[sa]), du-

te la xerox!, Te rog, Miha (Miha < Miha[ela]), ajută-mă!, Fugi, Cristi (Cristi < Cristi[na]) până 

acasă!, Mia (Mia < M[ar]ia), dă-mi proiectul!. 
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Se observă tot mai des prescurtări ale prenumelor, precum: Deea < [An]d[r]eea, Mia < 

M[ar]ia, Mari < Mari[a], Mona < [Si]mona / [Ra]mona / Mon[ic]a / [Ane]mona, Simo < 

Simo[na], Ale < Ale[xandru] / Ale[xandra], Mitru < [Du]mitru, Vasi < Vasi[le], Cami < Camelia, 

Ştef < Ştef[ania] / Ştef[an] / Ştef[ana], Veta < [Sa]veta, Grig < Grig[ore], Adi < Adi[na] / 

Ad[r]i[ana] / Ad[r]i[an], Ica < [Flor]ica, [Vior]ica / [Aur]ica, Tinu < Florentin < [Floren]tin[u], 

Uca < [Ral]uca, Ralu < Ralu[ca], Ina < [Ir]ina / [Lav]in[i]a / [Dor]ina / [Mădăl]ina / [Ad]ina / 

[Cor]ina, Gabi < Gab[r]i[el] / Gab[r]i[ela]. Examinând aceste forme prescurtate, putem trage 

următoarele concluzii: sunt tot mai des utilizate prescurtările, economia pe care încearcă să o facă 

omul zi de zi având un impact puternic asupra limbajului, născându-se şi în acest domeniu un 

principiu al minimului efort; un cuvânt prescurtat poate avea la bază mai mulţi termeni (vezi 

exemplele Mona, Ica, Ina), ceea ce ar putea produce neînțelegeri sau chiar o alterare a comunicării.  

 

 

Perspectivă socioculturală 

 

Se exprimă des ideea că societatea insuflă vorbitorului semnele pe care trebuie să le utilizeze. 

Vorbitorii optează pentru antroponimul potrivit ţinând cont de intenţia comunicării şi de 

parametrii pragmatici în raport cu care se realizează interacţiunea (vârsta, sexul, statutul 

socioprofesional al locutorilor, specificul raporturilor interpersonale – distanţă / familiaritate / 

gradul de formalitate / semiformalitate / informalitate a interacţiunii). Prin urmare, se disting două 

maniere verbale de identificare nominală a referentului: o modalitate „naturală‖ (numire 

convenţională) şi una „motivată‖ (numire neconvenţională). 

Numirea convenţională concordă „botezului iniţial‖ – privit ca eveniment spiritual şi social de 

cei care practică obiceiurile religiei creştine sau perceput ca eveniment social, fără a ține cont de  

normele credinţei creştine, ci doar prin consemnarea în Registrul Stării Civile. „Datarea socială a 

persoanei este concomitentă cu numirea individuală, astfel că, odată cu dobândirea unui cod 

numeric personal (existenţa statică), individul capătă şi un cod nominal personal (existenţa 

semnificativă)‖ (Felecan 2014: 18). 

De cele mai multe ori, omisiunile de sunete au loc doar în vorbire, putând reprezenta o 

modificare durabilă sau temporară. Se pot produce anumite accidente de pronunţare, fără a fi marcat 

cuvântul pe o perioadă lungă de timp. Uneori, aceste accidente au un impact puternic asupra 

evoluţiei termenului. În unele cazuri, procedeul elipsei favorizează formarea de noi cuvinte, chiar 

dacă acestea au la bază un cuvânt deja existent.  

Antroponimele convenţionale sunt caracterizate printr-o convenţie istorică: termenii oficiali 

sunt înregistraţi în limbă şi acceptaţi întocmai, fiind cunoscuţi în comunitate. Pe de altă parte, 

antroponimele neconvenţionale sunt dobândite printr-o convenţie socială, fiind supuse legilor 

vorbirii, schimbându-se şi dispărând cu timpul.   

Există cazuri când antroponimele neconvenţionale trec de limita condiţionării contextuale, 

reuşind să fixeze denotatul, eclipsând botezul iniţial, canonic.    

Există situaţii în care suprimările de sunete sunt reflectate şi în aspectul grafic al limbii. 

Acestea pot fi datorate nu doar dorinţei de economicitate, ci şi dorinţei false de modernizare: de 

pildă prescurtările folosite în actele oficiale. Observăm tot mai des apariţia unor prenume  

prescurtate în cărţile de identitate. De exemplu, Alex, Sandra, Adi, Mia, Ina, Nicu, Lara,Sandu, Teo, 

Ema, în multe cazuri, nu mai sunt folosite ca hipocoristice: Alex < Alex[andru], Sandra 

<[Alec]sandra, Adi < Ad[r]i[an], Mia < M[ar]ia, Ina < [Ir]ina / [Lav]in[i]a / [Dor]ina / 

[Mădăl]ina / [Ad]ina / [Cor]ina, Nicu < Nic[olae], Lara < La[u]ra, Sandu < [Alec]sand[r]u, Teo 

< Teo[dor], Ema < Ema[nuela]. Se pare că antroponimele neconvenţionale încep să fie 

recunoscute şi să se bucure de integrare socială întocmai ca şi cele convenţionale. 

Vorbitorul îşi inventează semnele conform regulilor valabile într-o perioadă de timp în mediul 

din care face parte, acestea neputând fi alese după criterii pur arbitrare, deoarece ar contraveni 
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scopului limbajului care este intercomunicarea; persoana ar fi izolată în comunitate din care face 

parte şi ar stârni reacţii supărătoare. Vorbitorul ar deveni ridicol sau probabil nu ar fi înţeles dacă nu 

ar folosi limbajul pe care îl folosesc celelalte persoane din mediul în care trăieşte. De pildă, într-o 

comunitate în care un individ a fost numit toată viaţă Nelu (Nelu < [Io]nelu) – naşul Nelu, unchiul 

Nelu, domnul primar Nelu, domnul învăţător Nelu, fratele Nelu) – ar fi nepotrivit sau neobişnuit să i 

se spună Ioan / Ionel. Un alt exemplu este momentul în care se face cunoştinţă cu o persoană. De 

exemplu, familia prezintă individul drept Edi, dar se ştie că prenumele său adevărat este Eduard. 

Numirea de către cei din jur, indiferent de relaţiile care se dezvoltă, va fi în continuare cea impusă 

de anturaj sau de mediul familiar, cu toate că transformarea lui Eduard în Edi semnalează puternice 

implicaţii afective.  

O persoană nu face parte doar dintr-o singură comunitate, ci din mai multe şi îşi modifică 

felul de a se exprima în conformitate cu mediul în care se află. Exprimările din mediul familiar 

diferă mult de cele utilizate în mediul formal. Unor persoane ne permitem să le prescurtăm 

prenumele, implicându-ne emoţional, însă există indivizi pe care îi numim doar denotativ. Adesea, 

mediul profesional care implică relaţii oficiale impune o anumită rigoare în utilizarea numelui 

întreg, fără prescurtări sau modificări. 

Există cuvinte scurtate care sunt creaţii ocazionale, întrebuinţate doar de un anumit grup, dar 

mai sunt şi altele care sunt acceptate de normă, unele dintre ele devenind mai cunoscute decât 

termenii din care provin.  

Mediul în care trăim ne impune anumite reguli şi obiceiuri, fiecărui vorbitor fiindu-i insuflate 

anumite sentimente şi valori în corelaţie cu locul din care face parte.  

Individul poate să ofere unor antroponime conţinuturi fonice şi semantice diferite de cele 

aflate până atunci în comunitate. 

 

 

Clasificare 

 

Examinând corpusul, am efectuat o clasificare a proceselor de realizare a antroponimelor 

neconvenţionale; astfel, avem omisiuni prin:  

• apocopă: Alex < Alex[andru], Ali < Ali[na], Cris < Cris[tina], Cristi < Cristi[an] / Cristi[na], 

Eliza < Eliza[beta]; Mari < Mari[a], Simo < Simo[na], Ale – Ale[xandru], Flore < Flore[ntina], Adi 

< Adi[na], Bia < Bia[nca], Beatris < Bea[tris], Leti < Leti[ţia], Deni < Deni[sa], Rox < Rox[ana], 

Anto < Anto[neta], Dani < Dani[el], Ovi < Ovi[diu], Pau < Pau[la], Lore < Lore[dana] / Lore[na], 

Teo < Teo[dor], Ema < Ema[nuela];  

• apocopă şi căderi de sunete: Nati < Nat[al]i[a], Costi < Co[n]st[ant]i[n], Adi < Ad[r]i[an], 

Flori < Flor[ent]i[na], Oti < Ot[n]i[el];  

• afereză: Lia < [Nata]lia / [Corne]lia / [Ame]lia, Tina < [Floren]tina / [Constan]tina / 

[Cris]tina, Ina < [Al]ina / [Ad]ina, Mitru < [Du]mitru, Mona < [Si]mona, Ela < [Emanu]ela / 

[Ang]ela, Neta < [Anto]neta, Berta < [Al]berta, Ada < [Andr]ada, Dina < [A]dina, Anca < [Bi]anca, 

Ela < [B]ela, Aria < [D]aria;  

• afereză şi căderi de sunete: Deea < [An]d[r]eea, Fana < [Şte]fan[i]a, Toia < [Vic]to[r]ia, Dei 

< [An]d[r]ei;  

• afereză şi adăugări de sunete: Tinu < [Constan]tin + u, Toni < [An]ton + i, Relu < [Au]rel + 

u, Inu < [Al]in + u, Lulu < [I] + l + ul[i]u; 

• apocopă şi afereză: Neli < [Cor]neli[a], Reli < [Au]reli[a],  

• eliminarea unui grup de sunete din interiorul cuv: Anda < And[rad]a, Bica < Bi[an]ca, Mia < 

M[ar]ia, Lara < La[u]ra; 

• hipocoristic dintr-un diminutiv: Nelica < [Cor]nelica, Relica < [Au]relica, Nuţu < [Io]nuţu; 

• căderi de sunete din interirul cuvântului: Aura < Aur[or]a;  

• afereză, apocopă şi adăugare de sunete: Rori < [Au]ror[a] + i, Berti < [Al]bert[o] + i; 
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• apocopa şi adăugare de sunete: Angi < Ang[ela] + i, Edi < Ed[uard] + i, Nicu < Nic[olae] + 

u, Didi < Di[ana] + di, Roxi < Rox[ana] + i, Bogdi < Bogd[an] + i, Răzvi < Răzv[an] + i.  

 

 

 

 

    Concluzii 

 

Există mai multe motive ale apariţiei elipsei: necesitatea conciziei, a simplificării vorbirii sau 

dorinţa interlocutorului de a realiza anumite nuanţe afective. 

Considerată din punct de vedere retoric şi stilistic o figură de construcţie produsă de intenţia 

de reproducere artistică a unei stări afective, elipsa rezidă în simplificarea sau omiterea unei 

secvenţe discursive. 

În limbaj, există mereu o parte de invenţie personală, antroponimele neconvenționale 

funcționând după modelul creaţiilor orale, însă această creaţie cu impact propriu trebuie să fie 

acceptată de comunitatea în care se produce. Actele lingvistice neobişnuite sau diferite care se 

înstrăinează de modelele lor aflate în sistem tradiţional nu trebuie să se abată de la anumite reguli 

ale sistemului însuşi. Pentru a deveni cunoscute şi pentru a fi şi ele elemente ale sistemului, este 

nevoie să fie aprobate de mediul respectiv. Se confirmă încă o dată că „uzul consacră formele şi 

termenii noi‖ (Coşeriu 1995: 66).  

Se remarcă manifestarea fenomenului elipsei cu precădere în context familial şi familiar sau 

în comunitatea profesională – evidenţiind o anumită intimitate între membrii grupului în care apare 

sau indicând amprenta mediului din care fac parte vorbitorii – , în timp ce acesta se reduce simțitor 

sau dispare în relațiile oficiale, în raporturile dintre persoanele diferențiate ierarhic. 

De cele mai multe ori, elipsa apare într-o etapă emoțională: în relația mamei cu copilul mic, în 

relațiile dintre frați, în etapa de început a unei relații de cuplu. Folosirea antroponimelor 

neconvenționale se remarcă în toate etapele evoluției individului social: la vârste mici, în grupurile 

de copii apar modificări ale apelativelor, inițial ca urmare a dificultăților de vorbire, ulterior ca 

manifestare a intimității și apartenenței la un grup de prieteni; la vârsta adolescenței este specifică 

prescurtarea numelui între prieteni, semnificând intimitatea și / sau apartenența la același grup, 

gașca, preocupări comune, și la apariția relațiilor dintre tinerii de sex opus; la maturitate, 

manifestarea fenomenului semnalează intimitate în interiorul unui grup profesional, etnic, cultural 

etc.   

Ca urmare a apariţiei fenomenului elipsei, cercetarea şi studierea discursului pot fi orientate 

spre descoperirea şi recunoaşterea unor domenii cognitive neglijate anterior.  
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Introduction 

The practice of the monasteries from Wallachia and Moldavia to be devoted is old, and its 

true meaning has been distorted over time. Since the 14
th

 -16
th
 centuries, in the long epoch of the 

feudal relations, some of the founders used to place their monasteries either under the ―guarantee‖ 

of the great establishments of the Patriarchate of Constantinople, Alexandria, Jerusalem or Antioch, 

or under the great monasteries of Mount Athos or other regions
1
. In return for securing their 

spiritual, cultural and social purposes – regardless of the political system in the Romanian Lands – 

monasteries, now turned into succursal monasteries, transferred a small share of incomes to these 

establishments. Since the 17
th

 century conflicts with the political power in the Principalities have 

emerged as the establishments have changed the meaning of the ―devotion‖ with that of ―donation‖
2
 

that will make them with absolute rights over these places and over their income. 

After a long suspension caused by the Phanariot regime in the Principalities, the conflict 

grew
3
 in the early years of the earthly reigns, during the Russian occupation of 1828-1834, but 

                                                             
1 About the significant aids of the Romanians to these Holy Places, see: Grigoire Bengesco, Memorandum sur les 
Églises des monastères, les biens conventuels et spécialement sur les monastères dédiés de la Principauté de Valachie, 

Imprimerie „C. A. Rosetti‖, Bucharest, 1858, 87 pp.; Steven Runciman, Marea Biserică în captivitate, traducere de 

Miahai Silviu Chiri, Editura Sophia, București, 2013, 486 pp. 
2 Although the Holy Places had the duty to protect the Dedicated Romanian Monasteries, they saw them only as sources 

of increasing income. 
3 The economic crisis in the Danubian Principalities, which continues after the Phanariot reigns, has its origins in the 

Middle Ages. Besides the custom of buying the reign and the financial obligations to the Suzerain Power, Wallachia 

and Moldavia had long been war theaters in the Russo-Austro-Turkish conflicts, foreign armies were stationed 

temporarily in these territories. When the circumstances were favorable, there was rudimentary management of the 

income earned by secular or ecclesiastical institutions. The weakening of the Byzantine „symphony‖ created an 

economic gap between the State and the Church, but the Orthodox Church from the Principalities remained - in the 
spirit of traditional-national conservatism - the largest land and income owner. In the absence of initiatives from secular 

power, the Church had to expand its attributions in education, philanthropy, or even politics. A consistent study on this 

subject: Pr. Lect. Dr. Adrian Ignat, Biserica creștină și provocările economice, vol II, Editura Universitară, București, 

2013, 348 pp. 
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especially under the Organic Regulations. To pay off debts
4
 – and in the spirit of modern legislation 

- the state pursued not only the secularization of dedicated monasteries but also of those not 

dedicated. If the first category of fortune found protection in the policy of the Russian Empire, 

interested in the territories inhabited by the Greeks, the fortunes of the two metropolises, of the 

eparchies and of the earthly monasteries were severely affected by the abuses of the political 

power
5
. 

  

Controversies and conflicts about the secularization of dedicated monasteries  
A first objective achieved by the Romanian political class after Tudor Vladimirescu‘s 

revolution was the Porte‘s decision for gradual removal of the Greek from the high offices, as well 

as from the ecclesiastical functions
6
. As the monks of the dedicated monasteries took active part in 

the revolt of Alexandru Ipsilanti, using the obtained income to arm the insurgents, the Porte ordered 

their expulsion from the Principalities. In order to manage the property and pay off the country‘s 

debts, a committee composed of boyars and chaired by the Metropolitan was appointed
7
.  

Russian occupation of 1828 brought back the Greek monks to the two countries despite the 

energetic protests of the boyars and the high clergy. The Organic Regulations established that a part 

of the property income of the dedicated monasteries was returned to the state, which it was used in 

charity or in public utility. Instead, the monasteries were exempt from the tax paid so far. The 

monks protested and turned the debate into a matter of property, claiming that these properties were 

stolen, that‘s why they refused to obey the Regulation
8
. General Pavel Kiseleff appointed a 

commission of analysis composed of the Russian counselor, Nicolae Mavros and Barbu Ştirbei. The 

Commission didn‘t encounter any difficulty in showing the absurdity of the alleged dissatisfaction, 

and the conclusion of the report showed that the ground rent was obligatory
9
. The Russian General 

joined immediately to the commission‘s project and, with all the Greeks‘ opposition, the dedicated 

monasteries‘ debts were paid. Further, the Greek monks undertook to obey several measures: 

renting properties for three years, without prepayment, giving up subordination and foreign 

protection, taking care of the integrity of forests, etc
10

, but Russian diplomats from Constantinople 

forced monks in 1834 to manage the monastery‘s income for another 10 years without the 

                                                             
4 For the situation of the debts accumulated by the Romanian Principalities during the 16th-18th centuries, see: Bogdan 

Murgescu, Țările Române între Imperiul Otoman și Europa creștină, Editura Polirom, Iași, 2012, pp. 81- 150 (partea a 

II-a: Economie, finanțe, război). 
5 As a consequence, on 17th/29th December 1863 was adopted and published „The Law on the Secularization of 

Church Estates‖ and the entire fortune of the Church passed into the state property. 
6
 Gheorghe PLATON, „Restaurarea domniilor naționale (1821-1828)‖, în Istoria românilor, vol. VII, tom I, Constituirea 

României Moderne, București, 2015, p. 57. 
7 At the same time, a decision of the Assembly showed that the return of the Greeks would continue to affect the 

extinction of the country's debts for a period of five years. See: A. UBICINI, M. CHOPIN, LřUnivers ou histoire et 

description de tous les peuples. Partea a II-a: Provinces dřorigine roumaine, Imprimeurs de L‘Institut de France, 1856, 

p. 178. 
8 A. UBICINI, M. CHOPIN, LřUnivers ou histoire..., II, p. 178. 
9 The text of the report circulated as a booklet by Ion Ghica. See: A. UBICINI, M. CHOPIN, LřUnivers ou histoire..., II, p. 

178. In 1833 Barbu Ştirbei was appointed as the Logophete of the Church Affairs, and on 16th November 1834 he read 

in a plenary session of the Assembly his report about clergy and schools. This report showed the situation of education 

and churches in the country at the beginning of the Russian occupation. The monasteries and churches were in ruins; the 

not-dedicated monasteries were poorly cared, in many monasteries dedicated to Holy Places there were not celebrated 

the church services because there was not a priest, there were not church coverings and no liturgical vestments. Under 

these circumstances, Barbu Ştirbei removed from the ministry those priests ordained without studies by Greek bishops 

from Bulgaria, and put them to the contribution with other peasants. Also, in each village the archpriests, landowner 

sand the village jurors had the obligation to establish no more than two priests for each church. Theological schools 

(Seminaries) were set up and many churches and monasteries began to be repaired. At the same time, city magistrates 
(mayors) were responsible for the income report issued by the epitropia of churches. The properties could only be 

leased out in the presence of them and of the Logophete of the Church Affairs. See: Nicolae IORGA, Viața și domnia lui 

Barbu Știrbei, Tipografia „Neamul Românesc‖, Vălenii de Munte, 1910, p. 27. 
10 Nicolae IORGA, Viața și domnia lui Barbu Știrbei, p. 27. 
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obligation of taxes and contributions
11

. So the debates regarding the problem of monastic properties 

were also heard outside the Romanian space, in the diplomatic circles of the Great Powers. Russia, 

unpredictably, makes much prominent the role of protector of Orthodoxy and Holy Places situated 

between the boundaries of the Ottoman Empire and beyond
12

. On March 22
nd

 1835, the ruler of 

Moldavia, Mihail Sturdza, assured the general consul of Russia in the Pricipalities, Minciaky, that 

―he had not taken and he will not take any action regarding the dedicated monasteries‖
13

.  

In 1844, at the end of the grace period of 10 years for the dedicated monasteries, Russia again 

made proposals to transform the monks and the workers established on the properties of these 

settlements into subjects of the Orthodox Tsar. In diplomatic circles – especially in the 

Principalities – the proposal was rejected, but the monks had to ask for Russian assistance again, 

and through Titoff‘s vigorous intervention in Constantinople, the victory was on the part of the 

monks, under the exclusive condition of paying an annual contribution of 700.000 piaster (233.000 

francs) for both Principalities
14

. 

Year 1848 found the monastic properties in the same condition, and the program of the 

revolution was destined to solve the problem of Greek monks. But after the suppression of the 

revolution only demands and provisions of the firman of 1822 were respected
15

. 

However, after signing the Convention from Balta Liman (1849) there were several attempts 

by the earthly rulers to impose a change in the regime of dedicated monasteries and to make their 

obligation to the state respected (the obligation to pay a share of the income to the state)
16

. After 

Russians left the country, the ruler Barbu Dimitrie Ştirbei proposed to delete the debts accumulated 

during the military occupation, by paying the debts by the dedicated and not dedicated monasteries. 

As for the first, in December 1855 they offered two options: to pay the share or to leave the 

protection of the Organic Regulation. His plan was to deposit a quarter of the monasteries‘ income 

into the Treasury of state
17

, but that did not happen because before the Congress of Paris the 

Wallachian ruler asked the representative of Ottoman Empire to intervene for the extinction of debts 

to Russia
18

. The problem of dedicated monasteries was at least in Moldavia, in 1855 when Mr. 

Grigore Alexandru Ghica asked again for the arbitration of the Porte. On 22
nd

 July 1855 the 

Administrative Council and the General Divan of Iasi, taking into account the difficult financial 

situation resulting from the Russian- Turkish war, considered it necessary to preserve the annual 

contribution of the monasteries dedicated to holy places
19

. Moreover, the income of these 

monasteries would be divided for three destinations: the first part would be transferred to the tax 

                                                             
11 Dicționar de istorie economică și istoria gândirii economice, Editura All Beck, București, 2005, pp. 132-133. 
12 Constanța Vintilă Ghițulescu, Evgheniți, ciocoi, mojici. Despre obrazele primei modernități românești 1750-1860, 

Editura Humanitas, București, 2015, p. 165. 
13 Eudoxiu de HURMUZAKI, Documente privitoare la istoria românilor. Documente (1822-1838), volumul V. Supliment 

I, adunate și coordonate de D. A. Sturdza și C. Colescu Vartic, Stabilimentul Socec, București, 1894, p. 195. 
14 A. UBICINI, M. CHOPIN, LřUnivers ou histoire..., II, p. 178. 
15 The monasteries remained important sources of income, but by paying the annual contribution, the Greeks were no 

longer the exclusive beneficiaries. Documents of that time also confirm the observance of the provisions of Ipsilanti and 

Caragea, which prohibited monks from giving up property to change, rent or sell it. See: Nicolae BALCESCU, Question 

economique des Principautés Danubiennes, Librairie Charpentier, Paris, 1850, pp. 7 și 78; A. UBICINI, M. CHOPIN, 

LřUnivers ou histoire..., II, p. 179. 
16 Nicolae Isar, Din istoria generaţiei de la 1848. Revoluţie Ŕ exil Ŕ destin istoric, Editura Universitară, Bucureşti, 2006, 

p. 18. 
17 In 1850, this quarter meant 1,260,000 for not-dedicated monasteries and 1,440,000 for dedicated monasteries. The 

Patriarchate of Jerusalem and that of Alexandria agreed to rent of some properties, but they did not accept the receipt of 

that income by the state. See: Angela Ramona Dumitru, Organizarea și funcționarea instituțiilor statului în Țara 
Românească în perioada 1849-1856, Editura Aius, Craiova, 2014, pp. 170 și 303 (Anexa: „Calculul pregătitor al 

subvenției pe care mănăstirile grecești ar trebui să o plătească în Valahia, 23 aprilie 1851‖). 
18 Nicolae Iorga, Viața și domnia lui Barbu Dimitrie Știrbei, pp. 122-123. 
19 A. UBICINI, M. CHOPIN, LřUnivers ou histoire..., II, p. 179. 
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authorities, the second part would be sent to the Ministry of Religious Affairs and the third part 

would be available to the Holy Places
20

. 

After the Convention from Balta-Liman, especially after the end of the Crimean War the 

interference of the state in church affairs intensified as a result of the vassal relations with the 

Ottoman Empire and the diplomatic and economic interests of the guarantee powers
21

. During the 

European debates the subject of dedicated monasteries was a primordial concern. For example, a 

European Commission since 1856 drew up a report stating the sad situation of monastic and church 

buildings, the failure to pay debts to the state, to the cultural and philanthropic institutions. Russia, 

as the ―protector‖ of the Eastern Orthodoxy intervened again in favor of dedicated monasteries
22

. At 

the Conference of Paris (1858), the seven guarantors drew up the ―Protocol XIII‖
23

 according to 

which the settlements of Greek clergy and the Romanian state were to reach an agreement in 12 

months. Otherwise, arbitrary intervention of a guaranteed power would take place, but due to 

misunderstandings between Great Powers, the problem was solved only after Alexandru Ioan 

Cuza‘s firm statements and the sanctioning of the secularization law of December 1863
24

. 

 

Property of non dedicated monasteries, of the two Metropolises and of the Bishops. 

Debates in the Principality of Moldavia 

If the problem could not be solved by administering the property of dedicated monasteries, the 

state wanted to get control on the property of non dedicated monasteries. In Moldavia, this 

offensive encounters resistance of the Metropolitan Veniamin Costachi. Mihail Sturdza tried – and 

finally managed – to impose himself in front of the hierarch, being helped by his relatives. Thus, the 

ruler proposed to grant the decoration ―Saint Vladimir‖, 3
rd

 class, to Nicolae Canta, treasurer and 

nephew of the hierarch, because without his help ―he would never have obtained such a result‖
25

. It 

was obvious that he could not oppose the new legislation in Organic Regulation, the Metropolitan 

Veniamin Costachi elaborated in April 1835 a law project: ―Law governing the administration of 

the property of not dedicated, indigenous monasteries‖
26

. The Metropolitan demanded from the very 

first lines of the project that – after a period of 7 years in which the other debts were paid – the 

income of the not dedicated monasteries should be reserved for the support of theological schools 

(seminaries) and charitable homes
27

. 

The ruler of Moldavia, Mihail Sturdza, accepted initially the proposals, however, as the 

Metropolitan had not mentioned anything about the church scholar, about the fortunes of 

Metropolitan Church and the Eparchial Centers, the project represented only a first step in trying to 

                                                             
20

 It should be noted that the Divan of Iasi did not consider necessary to take a radical measure by which he would have 

succeeded in reducing any debt of the country, even if Russia's reaction would not be delayed. See: A. UBICINI, M. 

CHOPIN, LřUnivers ou histoire..., nota 1, p. 179. 
21 The problem of dedicated monasteries has always been a subterfuge of the Great Powers through which the political 

life of the Principalities could be ruled, but now the Romanian authorities reacted - without a result - to foreign 

interference, considering church issues aspects of internal politics. See: Bogdan Moșneagu, „Biserica Ortodoxă Română 
și Modernitatea‖,în: Anuarul Institutului de Istorie„George Barițiuŗ din Cluj-Napoca Ŕ Series Historica,tom XLVII 

(2008), p. 119. pp. 107-122. 
22 Nicolae Dobrescu, Studii de Istoria Bisericii contemporane. I. Istoria Bisericii din România, Tipografia „Bukarester 

Togbaltt‖, 1905, pp. 19-20. 
23 Affaires étrangères. Conférence de Paris. 1858,  Imprimerie Impériale, Paris, 1858, pp. 61-63. Barbara Jelavich, 

Russia and the Formation of the Romanian National State 1821-1878, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, 

p. 136. 
24 Sorin Liviu Damean, „De la Cuza-Vodă la principele Carol I (1859-1877)‖, în: Istorie și societate. vol II, coord. Stela 

Cheptea, Marusia Cârstea, Horia Dumitrescu,  Editura Mica Valahie, București, 2011, pp. 123-124. 
25 „Mihail Sturdza către Timkowsky, 15 martie 1835‖, in: Eudoxiu de HURMUZAKI, Documente privitoare la istoria 

românilor. Documente (1822-1838), volumul V. Supliment I, pp. 191-192. 
26 Eudoxiu de HURMUZAKI, Documente privitoare la istoria românilor. Documente (1822-1838), volumul V. Supliment 

I, pp. 224-227. 
27 Eudoxiu de HURMUZAKI, Documente privitoare la istoria românilor. Documente (1822-1838), volumul V. Supliment 

I, p. 225, art. 13. 
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legislate a personal program for the reorganization of the property of not dedicated monasteries
28

. 

One of the ruler‘s goals was to pay the country‘s debts, so his interference with the church‘s work 

(which possesses property and incomes) needed a clearer law. As a result, a new law of the same 

year stipulated the administration of not dedicated monasteries by a central secular authority
29

, and 

in 1836 the ruler announced the baron Ruckman that ―a project on the income of the Metropolitan 

and Episcopate had already been completed, which would provide a yearly income of ½ million to 

charity homes‖
30

. 

The energetic opposition of Metropolitan Veniamin Costachi postponed the application of the 

legislative program made by the ruler. In 1839 he wrote to the same diplomat Ruckman that the two 

bishops paid their debts, but the Metropolitan increased them. Therefore, he urged him to intervene 

urgently beside the hierarch
31

, but the problem could be solved only after the hierarch had quit the 

metropolitan seat
32

. Only two years after resignation, the National Common Assembly voted ―the 

Law on Regularization of Metropolitan and Episcopal Property‖
33

. 

From this moment the fate of ecclesiastical wealth revenue was decided by the state, through 

the High Chancellor of the Church Affairs, who would oversee the application of the law. As a 

result, Article 8 of the ―Law‖ stipulated that ―all the incomes of Metropolitan church, as well as of 

the Bishops would enter into a crate where they would be granted according to the provisions above 

[…]; that crate would be deposited in the Metropolitan church, having two keys, one of which will 

be guarded by the Metropolitan and one by the head of the Department of Church Property‖
34

, also 

called governor of the Church Property (later called Minister of Religious Affairs). ―Legislations for 

the characteristics of the governor of the Church Property‖
35

, voted by the National Common 

Assembly and strengthened through the decree of 21
st
 March 1844, organized a complete 

Department with the necessary staff and their salaries
36

.  

For the Church these salaries represented a significant part of the property income confiscated 

without right and without justification‖
37

. In the year of Alexandru Ioan Cuza‘s election as ruler of 

                                                             
28 Constanța Vintilă Ghițulescu, Evgheniți..., p. 165. 
29 Ioan C. FILITTI, Domniile române sub Regulamentul Organic (1834-1848), Librăriile Socec & C. Sfetea, Bucureşti, 

1915, p. 517. Faced with an almost fulfilled fact, the Metropolitan accepted the project by which the budget was 

approved annually by the ruler, the monasteries were leased - in the presence of a delegate of the ruler - for three years, 

and the debts of the monasteries were to be paid in seven years. See: Analele Parlamentare ale României, Tomul V, 

Partea a II-a. Adunarea obștească a Moldovei (1834-1835), Imprimeria Statului, București, 1895, Anexa nr. 41, p. 795. 
30 Eudoxiu de HURMUZAKI, Documente privitoare la istoria românilor. Documente (1822-1838), volumul V. 

Supliment I, pp. 515-516. It was the legal way that state control extended to the fortunes of the metropolitan church and 

the diocesan eparchies, according to the model of Russia, where the Church was politically controlled by the state. See: 

Frédéric DAMÉ, Histoire de la Roumanie contemporaine(1822-1900), Editeur Felix Alcan, Paris, 1900, p. 51; Nicolae 

ISAR, Biserică-Stat-Societate (1821-1914), p. 23. 
31 To solve this problem, Sturdza proposed that the Metropolitan be informed, then a commission should be appionted 

to assess the incomes of the Metropolitan Church, and in the case of rejection of the measures, these revenues would be 
seized for the payment of debts. See: Eudoxiu de HURMUZAKI, Documente privitoare la istoria românilor (1827-1849), 

volumul VI. Supliment I, adunate și coordonate de D. A. Sturdza și C. Colescu Vartic, Stabilimentul Socec, București, 

1895, pp. 31-33. 
32 Metropolitan Veniamin Costachi resigns on January 18th, 1842. See the resignation text: Eudoxiu de HURMUZAKI, 

Documente privitoare la istoria românilor (1827-1849), volumul VI. Supliment I, pp. 362-263. 
33 See the text of the legislative act in: Manualul administrativ al Principatului Moldovei, cuprinzătoriu legilor și si 

dispozițiunilor introduse în țară de la anul 1832 până la 1855, editat de o comisie numită din ordinul domnitorului 

Grigore A. Ghica, volumul II,  Tipografia Buciumul Român, Iași, 1856, pp. 261-264. 
34 Manualul administrativ al Principatului Moldovei..., p. 263. 
35 Manualul administrativ al Principatului Moldovei..., p. 265-268. 
36 For example, according to the payment list the minister would receive monthly 2000 lei, his immediate subordinate - 
the director of this department - 1000 lei, and one of the lowest jobs 60 lei, the annual expenses for all salaries reaching 

93 120 lei . See: Manualul administrativ al Principatului Moldovei..., pp. 268. 
37 Nicolae IORGA, Istoria Bisericii românești și a vieții religioase a românilor, vol. II, Editura Saeculum, București, 

2012, p. 281. 
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the Principalities, the Metropolitan Sofronie Miclescu sent to him an Anaphora
38

 in response to the 

establishment of a Commission delegated to take over the administration of the fortunes of several 

monasteries
39

 Metropolitan‘s report, with a series of charges against the Establishment of the 

Commission Decree, was well argued, especially because few thought that such a measure could 

have come – especially ―without the knowledge of Moldavian Church and its Chief‖ – from the new 

ruler elected to rule the United Principalities
40

. Through the ―stray step that the Government of 

Your Majesty did‖
41

, ―right and justice‖ were usurped, ―the path of iniquity opens, morality is 

completely ruined, which is the soul of the state and society‖
42

. On 10
th
 September 1859, Alexandru 

Ioan Cuza responded the great hierarch through the Head of Government, Manolache Costache 

Epureanu: ―His Majesty the Ruler […] sent me to tell you that he does not accept this Anaphora, 

and to throw it to your face, and in future you should limit yourself, for you would step from His 

Highness as a stupid monk‖
43

. Reading these words, the Metropolitan Sofronie answered: ―Please 

show His Highness that I humbly thank; and I will not cease to do my duty‖
44

. 

 

 

 

Debates in Wallachia 

In Wallachia things evolved faster. As the metropolitan chair was vacant, the state tried to 

impose itself as early as 1835 in property administration of not dedicated monasteries, especially 

because the Episcopal chairs were not occupied
45

. In 1840 a new step was taken to settle the 

fortunes of the Metropolitan Church and the Bishops on the ―Department of Faith‖
46

. 

After the dismissal of Alexandru Ghica from the position as ruler, the National Assembly 

elected Gheorghe Bibescu (20
th

 December 1842 – 12
th
 June 1848), following the provisions of the 

Organic Regulation
47

. Subsequent deviations from the Organic Regulation led the new 

Metropolitan, Neofit to report to the Russian authorities and to General Pavel Kiseleff
48

, especially 

since the new ruler intended to pass the monastic income under the control of the state
49

. With the 

                                                             
38 The text of the anaphoral (September 10th 1859) and other documents related to the aspect of the problem were 

copied by archimandrite Varahil Lateş, then printed in: Documente foarte importante pentru Istoria Bisericii și a 

Națiunii Române, Imprimeria Adolf Bermann, Iași, 1866, 26 pp. 
39 Documente foarte importante pentru Istoria Bisericii…, p. 6. 
40 Constanța Vintilă Ghițulescu, Evgheniți..., p. 167. 
41

 Documente foarte importante pentru Istoria Bisericii…, p. 7. 
42 The possessions of the Church were not confiscated from the old owners, but they were obtained through donations 

and royal charters which, after natural law and Roman law, meant "absolute property". See: Documente foarte 

importante pentru Istoria Bisericii…, p. 7. 
43 Documente foarte importante pentru Istoria Bisericii…, p. 23. 
44 Documente foarte importante pentru Istoria Bisericii…, p. 23; The conflict ends when the metropolitan is dismissed 
and exiled at the Slatina Monastery, where he died on May 18th, 1861. See more data about the conflict in the works: 

Nicolae IORGA, Istoria Bisericii românești…,vol. II, pp. 306-307 și Pr. Prof. Dr. Mircea PĂCURARIU, Istoria Bisericii 

Ortodoxe Române, p. 99. 
45 Nicolae IORGA, Istoria Bisericii românești ..., vol. II, p. 279. 
46 Nicolae IORGA, Istoria Bisericii românești ..., vol. II, p. 280. 
47 Among the clergy, the metropolitan and the bishops were the right members. See: Frédéric DAMÉ, Histoire de la 

Roumanie contemporaine(1822-1900), Editeur Felix Alcan, Paris, 1900, p. 24; Cristian PREDA, Rumânii fericiți. Vot și 

putere de la 1831 până în prezent, Editura Polirom, Iași, 2011, p. 54; Keith HITCHINS, Românii 1774-1866, ediția a III-

a, traducere din engleză de George Potra și Delia Răzdolescu, Editura Humanitas, București, 2013, p. 212; Gheorghe 

ADAMESCU, „Epoca regulamentară din punct de vedere politic şi cultural‖, în Literatură şi Artă Română, II (1899), nr. 

5, p. 299. 
48 Gheorghe PLATON, „Domniile regulamentare (1834-1848/1849)‖, în Istoria românilor, vol. VII, tom I, p. 121. 
49 Since 1843 there has been a concern for the application of the Organic Regulation in the case of land renting. See: A. 

D. XENOPOL, Istoria românilor din Dacia Traiană, volumul XI. Istoria politică a Țărilor Române (1822-1848), ediție 

revizuită de Maria Constantinescu, Editura Elf, București, 2009, pp. 136-137. 
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approval of Russian and Ottoman diplomats he managed to suspend the work of the Assembly
50

, 

ruling the country by itself until 1846. Suspension of the Public Assembly generated other abuses of 

power from the ruler. Thus, the Metropolitan lost the custody of the Central Fund which included 

the revenues of the local monasteries, the private treasuries of each of the vacant bishops, the 

deposits of the dedicated monasteries without a Father Superior and the ecclesiastical estates
51

. 

In the second part of his reign, Gheorghe Bibescu adopted with the new Public Assembly a 

series of new laws, a moment of fruitful collaboration between the ruler and the Metropolitan
52

. As 

early as 1843 the Metropolitan Neofit had made his full contribution to the liberation of the slaves, 

signing on March 22
nd

 ―Law for the abolition of taxpayers under the administration of the Dungeon 

Division‖
53

. In the autumn of the following year, the writer Cezar Boliac published in the magazine 

―Paper for Mind, Heart and Literature‖ an article that urges all intellectuals to support the abolition 

of Gypsy slavery, because ―religion, the interest of state and the spirit of  advancing people will 

help us‖
54

. 

At the end of 1846, Gheorghe Bibescu received Pavel Kiseleff‘s advice and accepted the 

organization of the elections for a new Public Assembly, in which the majority would be his 

supporters
55

. Thus, the first adopted law aimed at the Church was the abolition of the slavery of 

Gypsies belonging to the Metropolitan Church, eparchies, monastic estates, hermitages and all the 

churches (11
th
 February 1847)

56
. So there were a series of letters from the monasteries to the ruler 

asking him not to deprive them of their work force and to postpone the practice of the law for one 

year, the rest of the clergy – headed by the Metropolitan – agreed this natural and necessary 

measure
57

. 

                                                             
50 Charles JELAVICH, Barbara JELAVICH, Formarea statelor naționale balcanice (1804-1920), traducere de Ioan Crețiu, 

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2006, p. 121. Gheorghe PLATON, „Domniile regulamentare (1834-1848/1849)‖, în Istoria 

românilor, vol. VII, tom I, p. 122. 
51 Shortly, the amounts of the Fund have fallen sharply, and to cover up this embezzlement, the Government announced 

- without asking - that it would rebuild the churches of four monasteries in the mountains, as well as the church of the 

Arges bishop, which did not happen. See: Vezi: B. A. (Billecoq Adolphe?), La Principauté de Valachie sous le 

hospodar Bibesco, Imprimeur Wrouters Frères, Bruxelles, 1847, pp. 155 și 158. 
52 At the beginning, Gheorghe Bibescu would have agreed to the „national party‖ program, by which the Principalities 

became „a barrage state between Turkey and Russia, an independent christian state‖. See: Eudoxiu de HURMUZAKI, 

Documente privitoare la istoria românilor. volumul XVII, Corespondență diplomatică și Rapoarte consulare franceze 

(1825-1846), publicate după originale, copiile Academiei Române și tipărituri de Nerva Hodoș, București, 1913, pp. 

1106-1108; Ioan C. FILITTI, Domniile române sub Regulamentul Organic 1834-1848, p. 346. 
52 Analele Parlamentare ale României, Tomul XII, Partea I. Adunarea obștească a Țării Românești (1842-1843), 

Imprimeria Statului, București, 1900, p. 424. 
53 Analele Parlamentare ale României, Tomul XII, Partea I. Adunarea obștească a Țării Românești (1842-1843), 

Imprimeria Statului, București, 1900, p. 424. 
54 Cezar BOLIAC, „Către scriitorii noștri‖, în Foaie pentru minte, inimă și literatură, 1844, 2 octombrie, nr. 40, pp. 315-

316. The Organic Regulation from 1831 divided the Gypsies into three categories: those of the State, of the Church, and 

of the private people, and the new laws constituted an important stage of a lengthy process. About the institution of 
slavery in the Romanian Principalities, see: J. A. VAILLANT, Les romes. Histoire vraiae des a vrais bohémiens, Editeur 

E. Dentu, Paris, 1857, pp. 305-353; Viorel ACHIM, Țiganii în istoria României, Editura Enciclopedică, București, 1998, 

202 p.; Venera ACHIM, „Statistica țiganilor în Principatele Române în perioada 1830-1860‖, în Revista istorică, XVI 

(2005), nr. 3-4, pp. 97-122. 
55 Nicolae ISAR, Istoria modernă a românilor. Partea I: 1774-1848, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Fundației 

România de Mâine, București, 2005, p. 130. Eudoxiu de HURMUZAKI, Documente privitoare la Istoria Românilor. 

volumul XVII, p. 110. 
56 Arhivele Naționale – Direcția Municipiului București, nr. inv. 299, fond Mitropolia Ungro-Vlahiei (1818-1895), 

dosar 1181/1847, f. 4; Ioan C. FILITTI, Domniile sub Regulamanetul Organic, p. 86. 
57 Regarding slaves belonging to individuals, the Revolutionary Government of 1848 set up a „Commission for the 

Liberation of Slaves‖ one of those members was archimandrite Iosafat Snagoveanu. Following the intervention of Fuad 
Pasha's army, the Constantin Cantacuzino kaimakam states that „all the acts freed in the time of the Revolution as 

regards the servants of the people remain abolished‖. See: Cornelia BODEA, 1848 la români. O istorie în date și 

mărturii, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982, pp. 536-537; George POTRA, Contribuțiuni la istoricul 

țiganilor din România, Editura „Mihai Dascăl Editor‖, București, 2002, p. 110. 
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In April 1847 the tensions between the ruler and the metropolitan reappeared on the basis of 

the ―Law for the arrangement of fortunes and income of Metropolitan Church and Bishops, and for 

the improvement of the fate of the clergy‖
58

. The project also included regulations for the 

functioning of the four seminars in the country. As it was to be established that the budget needed to 

be validated every year by the ruler, the hierarch left the meeting, leaving the approval of the law to 

the Assembly
59

. In the autumn of the same year, following several memoirs to the Russian Empire, 

Gheorghe Bibescu obtained the approval to abolish the trusteeship of the Holy Sepulchre, the 

dedicated monasteries being obliged to pay the sum of 1.500.000 lei annually to the state since 

1848
60

. The release of 1848 revolution prevented Gheorghe Bibescu from applying all the 

legislative drafts, and the refusal to follow the revolutionary path suppressed the hopes of those who 

had seen him as a supporter of political and social emancipation
61

.      

 

 

Conclusions 

After the restoration of the earthly reigns, the debates on church property had as their main 

subject solving the problem of dedicated monasteries‘ fortunes. So many arguments were sought to 

pass this property to state property. A series of controversies and conflicts between the state and the 

church led to the application of similar measures also to the earthly monasteries. 

Interferences of the state in the administration of church property in Wallachia and Moldavia 

would become more and more obvious during the events when Alexandru Ioan Cuza was elected as 

ruler of Principalities (1859). In the period prior to the Decree of December 1863 there were 64 

dedicated monasteries and 127 earthly monasteries, but the entire estate of the Orthodox Church 

was to be passed into state property, the Church suffering the loss of the main means of subsistence.   
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ROMANIA AND THE BALKAN ISSUE. A CULTURAL RADIOGRAPHY 
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Abstract:The article reveals some historical, cultural and, at the same time, diplomatic aspects which justify 

the involvement of Romania in all of the political, military, geopolitical aspects and issues in the Balkan 

Peninsula. As we are able to see in the Romanian history, the Neo-Latin speakers lived, in the Middle Age, 
from Pannonia region to Macedonia. Separated by Slavic and Hungarian populations, Neo-Latin speakers 

lived at the North of the Danube river and also in the Balkans, on the shores of the river Timoc. After a 

failed attempt to create a Romanian-Bulgarian state with a Trans-Danubian territory, during the Middle 
Age, Romania and Bulgaria had separated paths and ways of evolution on their way to unity and 

independence, but the problem of the Neo-Latin speakers from the Balkans had remained unsolved until a 

primarily solution in the year 1905, by the initiative of the Sultan Abdul Hamid II. The article presents a 

structural and  historiographical analysis of the ŗBalkanŗ notion, using linguistic, historical, geographical 
and geopolitical sources.       

 

Keywords: Balkan Issue, Romania, cultural radiography, historical events, Abdul Hamid II, 1905 Legal 
establishment (Iradea)  

 

 

Introducere 

 

De-a lungul istoriei, termenii de ‖Balcani‖, ‖Peninsula Balcanică‖ s-au impus în conștiința 

europeană. Deși, în cuprinsul acestei peninsule, delimitată de către fluviul Dunărea de Europa 

Centrală, brăzdată de râuri ca Timoc, Vardar, Sava, Drava, presărată cu munți precum Carpații, 

Alpii Dinarici, Balcanii, Rila, Rodopi, Pind etc., au trăit numeroase populații şi s-au succedat 

numeroase civilizații, doar latinofonii sunt cei care au trebuit să trăiască separat. Numai latinofonii 

de la nord de Dunăre, adică românii din ziua de astăzi, şi-au putut constitui un stat al lor, în timp ce 

latinofonii sud-dunăreni au trebuit să trăiască în cadrul Imperiului Otoman, al unor ţări precum 

Bulgaria, Grecia, Albania, Republica Macedonia de Nord (FYROM). A existat accepțiunea că 

Peninsula Balcanică și-a luat numele de la Munții Balcani, deși evidența istorică arată oarecum 

altceva, așa cum vom încerca să prezentăm în cele ce urmează. 

 

Originea culturală a noțiunii de Balcani 

 

În anul 1794 un cunoscut călător britanic din Epoca Modernă, pe numele său John Morrit, 

care, în acel an absolvise prestigioasa Cambridge University, a pornit într-o călătorie spre Levant, 

un nume generic atribuit Orientului, de către școala de gândire franceză. Călătorind de la Bucureşti  

la Constantinopol, John Moritt a străbătut Munţii Balcani, prin trecătoarea Şipka, în Bulgaria, 

episod păstrat într-o scrisoare către sora sa : ―Ne apropiam de pământul anticilor. Am dormit la 

poalele muntelui pe care l-am traversat a doua zi, munte care desparte Bulgaria de România 

(vechea Tracie) şi care, deşi acum dispreţuit cu numele de Bal Kan, nu e altul decât personajul 

cunoscut în vechime ca muntele Haemus‖. Aceasta a fost una din primele dăţi când lanţul de munţi 

ce desparte Bulgaria de la est la vest şi merge paralel cu Dunărea a fost numit „Balcani‖ în literatura 

de călătorie de limbă engleză
1
. 

                                                             
1 https://en.wikipedia.org/wiki/John_Bacon_Sawrey_Morritt, accesat la 7 ianuarie 2019. 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Bacon_Sawrey_Morritt
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Un principiu de studiu cultural este acela de a porni de la romanizarea Balcanilor. În 168 

a.Chr., la Pydna, romanii repurtau o victorie decisivă în fața Macedoniei elenistice, devenite în 146 

a.Chr., provincie romană. Așadar, populațiile macedo-română, istro-română, megleno-română 

provin din autohtonii supuși romanizării. La nordul Dunării, Dacia a devenit provincie romană abia 

în 106 p.Chr., deci, la 252 de ani după Macedonia. 

În 271 p.Chr., Împăratul Aurelian retrage administrația romană și armata din Dacia, 

întemeind pentru cei ce doreau să urmeze armata și administrația, la Sud de Dunăre, două provincii 

numite Dacia Mediterranea (cu reședința la Serdica-Sofia, în Bulgaria) și Dacia Ripensis (cu 

reședința la Ratiaria, lângă Archar  în Bulgaria), în timp ce vechile provincii Moesia Superior și 

Inferior au devenit Moesia Prima și Moesia Secunda. Așadar, populația sud-dunăreană romanizată a 

mai cunoscut stăpânirea romană până în anul 602 p.Chr., când răscoala centurionului Phokkas a dus 

la pierderea de către Imperiul Roman de Răsărit (Imperiul Bizantin) a frontierei dunărene, fapt de 

care au profitat slavii, care au trecut și s-au stabilit în sudul Dunării
2
. 

Edward Brown, într-o lucrare de călătorie, susţinea că Haemus continua spre vest, separând 

Serbia de Macedonia şi că, sub diferite nume, se întindea între Pontus Euxinus (Marea Neagră) şi 

Adriatica
3
. 

La francezi, numele Balkan apare pentru prima dată, deşi eronat, în jurnalul din anul 1621 al 

ambasadorului extraordinar Louis Deshayes de Cormanin: ―Acest munte care separă România de 

Bulgaria (desemnarea medievală a vechii Tracii) este numit de italieni <lanţul lumii> şi de turci 

Dervent, nume dat tuturor munţilor acoperiţi de păduri, aşa cum Balkan este un nume pentru munţi 

golaşi, care în vechime erau cunoscuţi sub numele de Haemus‖
4
. 

Pe parcursul secolului al XVIII-lea, s-a generalizat folosirea simultană sau alternativă a 

noțiunilor de Haemus şi Balkan. 

În 1827, Robert Walsh afirma că ‖formidabilul lanţ muntos, Haemus, se întindea peste 500 

de mile, începând de la Golful Veneţian (evident, era o eroare cauzată de limitele cartografiei și 

dezvoltării geografiei în acei ani) şi ajungând la Marea Neagră‖. Acest lanţ se numea Balkan, ceea 

ce însemna munte dificil
5
. 

Primul care a făurit şi folosit termenul ―Peninsula Balcanică‖ a fost geograful german 

August Zeune în lucrarea sa din anul 1808, « Goea »
6
. 

 Este obligatoriu să precizăm faptul că s-a acreditat, în mod eronat, ideea că noțiunile, 

conceptele de ‖Balcani‖, respectiv ‖balcanic‖, ar fi fost creația cercetătorilor moderni, plecând de la 

noțiunea otomană ‖Bal Kan‖. Practic, adjectivul ‖balcanic‖ a fost, mai întâi, un substantiv, otomanii 

folosind în documentele lor noțiunea de ‖loc aspru, regiune împădurită, greu accesibilă‖, pe care o 

numeau ‖Balkanlîk‖. Dacă faimoasa cronică ‖Oguzname‖ din secolul al IX-lea care menționa țara 

‖Ulak ili‖ (Țara Vlahilor), dacă informațiile oferite de cronicarul Moise Chorenati în secolul al IX-

lea în ‖Geografia armeană‖, despre ‖Țara Balak‖, dacă informațiile lui Annonymus, cronicarul 

necunoscut azi al unuia dintre regii maghiari Bela (sunt patru regi cu acest nume) din ‖Gesta 

Hungarorum‖ - ‖Blacchi ac pastores Romanorum‖ trăitori în Transilvania și Pannonia, la venirea 

maghiarilor sunt coroborate, putem traduce  ‖Balkanlîk‖, prin ‖ținutul Bal Kan‖. Noțiunile 

medievale bulgărești de ‖khagan‖ (cu reminiscențe avare), mongole-tătărești de ‖chan‖, prezența în 

sursele medievale a lui Balc (fiul lui Sas), nepot al lui Dragoș și voievod al Moldovei în secolul al 

XIV-lea, ne pot conduce la ideea existenței unui ținut al vlahilor, cel puțin în regiunea cuprinsă între 

Estul Serbiei și Nord-Vestul Bulgariei, în nordul Peninsulei Balcanice, traversată de râul Timoc, pe 

locul străvechilor Dacia Mediterranea și Dacia Ripensis. Trebuie să adăugăm, fără a greși, faptul că 

                                                             
2 Constantin Petolescu, Dacia și Imperiul Roman,Editura Teora, București, 1999,p. 123-134. 
3 Maria N. Todorova, Scaling the Balkans: Essays in National, Transnational and Conceptual History, Brill Leiden, 
Boston, 2018,  p.125. 
4 Ibidem,p.126. 
5 Ibidem, p.127. 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/August_Zeune, accesat la 7 ianuarie 2019; Maria Todorova,op.cit., p.128. 

https://en.wikipedia.org/wiki/August_Zeune
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Petru și Asan au fost doi vlahi sud-dunăreni care s-au ridicat în 1185 împotriva Imperiului Bizantin, 

din cauza faptului că Împăratul Isac Anghelos le pusese impozite pe turmele și stupii de albine, ce 

reprezentau baza economică a vlahilor. Revolta s-a încheiat cu apariția statului româno-bulgar, 

condus de dinastia Asăneștilor. Acest stat a rezistat sufiecient timp, ba chiar sub conducerea lui 

Ioniță Caloian s-au purtat tratative pentru adoptarea catolicismului, ceea ce ar fi echivalat cu o 

adevărată independență politică față de Constantinopol. Totuși, tratativele cu Papa Inocențiu al III-

lea nu s-au finalizat, sub Ioan Asan al II-lea ortodoxia rămânând confesiunea oficială.  Așadar, 

‖balcanic‖ provine din ‖Balkanlîc‖,  noțiunea otomană care desemna un ținut distinct în munții 

împăduriți și care făcea trimitere directă la străvechea populație daco-romană, prezentă aici după 

Retragerea Aureliană. 

 Așadar, de la acest ‖Balkanlîc‖, o turcizare a unei noțiuni etnice referitoare la românii 

latinofoni,  atât munții cei mai reprezentativi care erau pentru otomani un obstacol esențial în 

avansul către Dunăre, cât și peninsula pe care au dominat-o asemeni unui zid de cetate și-au luat 

denumirea de Munții Balcani, respectiv Peninsula Balcanică.  

 

Balcanii și geopolitica europeană 

 

Către sfârșitul secolului al XIX-lea și în primul deceniu al secolului XX, când deja Balcanii 

erau o piesă grea în agrenajul geopoliticii europene, în anii 1893 şi 1909, dorind să aducă o 

corectură esențială a erorii comise de către geograful August Zeune, geograful german Theobald 

Fischer a încercat să acrediteze ideea că Peninsula Balcanică trebuia să fie numită Südosteuropa, 

subliniind că poziționarea corectă pe hărți a Balcanilor și recunoașterea distinctă a Munților Balcani 

trebuiau să fie astfel reglementate definitiv. 

Evident că Theobald Fischer nu făcea decât să continue linia deschisă la 1848 de către Karl 

Ludwig von Bruck și Lorenz von Stein care au teoretizat Europa Centrală ca ‖Mitteleuropa‖
7
. 

Germania și Austro-Ungaria, monarhiile puternice din Centrul Europei voiau să cuprindă zonele din 

Europa către care se îndrepta acțiunea lor geopolitică în termeni clari, ‖militărești‖, asemeni unor 

elemente de construcție într-o fortificație militară. Regionalismele cu profunde conotații otomane, 

după 1878 erau considerate învechite, retrograde și aducătoare de confuzii și convulsii, elemente 

care sunt ‖amprenta originală‖ a Balcanilor. Practic, nu putem fi de acord cu justificarea istoricului 

Mathias Bernath (născut la Șagu, Arad și din 1971 profesor în Berlinul de Vest)
8
, care considera  

‖Südosteuropaŗ drept ―conceptul neutru, nonpolitic şi nonideologic care a abolit dihotomia 

permanentă între monarhia danubiană şi Balcanii otomani ‖, în sensul că, la fel ca ‖Mitteleuropa‖, 

‖ Südosteuropa‖ reprezenta tocmai ‖politică, ideologie, interes partizan ce urmăreau să unifice 

geopolitic spațiul reprezentat de  Dunărea Mijlocie, Dunărea Inferioară și Balcani‖ (sublinierea 

mea). 

Politica externă a României, după recunoașterea definitivă a Independenței de stat în 1880, a 

fost axată pe clarificarea relaţiilor cu marile imperii vecine Austro-Ungaria, Rusia Țaristă şi 

Imperiul Otoman (geopolitic și geografic Imperiul Otoman a fost vecin până la proclamarea 

independenței Bulgariei în 1908), având evident, interese de securitate în Balcani
9
.  

Dacă Imperiul Otoman căuta sprijin economic în Germania (imperiu care obținuse în 1902 

concesiunea căii ferate Constantinopol – Bagdad (ce se încadra în proiectul căii ferate Berlin-

Bagdad, fiindcă Germania dorea un port la Golful Persic)
10

, văzută de otomani ca o veritabilă 

coloană vertebrală a comerțului la începutul secolului XX), Austro-Ungaria și Rusia Țaristă nutreau 

                                                             
7 J. Brechtefeld, Mitteleuropa and German politics. 1848 to the present, London 1996, p. 10 și urm. 
8 Mathias Bernath, Historische Bücherkunde Südosteuropa. Mittelalter. Byzanz, Bulgarien, Serbien, Albaner, Slowenen, 
Ungarn, Kroatien, Ragusa, Bosnien, Rumänien,  Teilband 1, Oldenbourg, München 1978-2002, passim. 
9 Academia Română, Istoria Românilor, Vol.VII, tom II, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p.123 - 125. 
10 Jonathan S. McMurray,  Distant Ties: Germany, the Ottoman Empire, and the Construction of the Baghdad Railway, 

Westport, Connecticut, 2001, p.2. 
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intenții anexioniste în Balcani. Austro-Ungaria dorea Bosnia-Herzegovina, iar Rusia urmărea 

întărirea Bulgariei, pentru a se putea apropia de Constantinopol. Practic,  Rusia Țaristă se ghida 

după ‖revoluția culturală‖ inițiată de Petru cel Mare  și continuată de Ecaterina cea Mare, care visa 

la restaurarea Imperiului Bizantin, preluând unele idei și de la Dimitrie Cantemir. Ideea 

expansionistă a Rusiei era bine camuflată într-o strategie culturală: Rusia era ‖a treia Romă‖, care 

avea menirea istorică de a elibera Constantinopolul (a doua Romă) de turci și de a-i elibera pe 

ortodocșii din Balcani de sub dominația otomană. 

Încă din vremea Imperiului Habsburgic, Viena nu dorea căderea Imperiului Otoman, ci doar 

să obțină întărirea pozițiilor sale în Balcani (deși Bosnia-Herzegovina era în marea sa majoritate, 

populată de musulmani). Vom reda aici modul în care împărăteasa Maria Teresa încercase să-i 

determine pe strategii de la Viena care urmau să îl consilieze pe fiul ei Iosif al II-lea să nu se avânte 

în lichidarea Imperiului Otoman: ‖ Împărțirea Imperiului Otoman ar fi, după toate întreprinderile, 

nesăbuită şi extrem de periculoasă. Ce ar trebui să obţinem dacă ne extindem cuceririle dincolo de 

zidurile Constantinopolului? Insalubre, necultivate provincii, nelocuite ori locuite de grecii pe care 

nu te poţi baza, care nu ar fi un plus pentru forţele monarhiei, ci mai degrabă le-ar epuiza. Asta ar 

fi mai critic decât împărţirea Poloniei... Nu-mi voi pune mâna niciodată pe împărţirea Porţii, şi 

sper ca nepoţii mei să vadă turcii în Europaŗ (fragment dintr-un memorandum al împărătesei către 

Contele Mercy)
11

. 

Astfel, se explică faptul că, după moartea mamei sale, Iosif al II-lea a avut o atitudine 

ezitantă. Având dascăli de excepție în știința geopoliticii, el a părut inițial atras de ideile Ecaterinei 

a II-a, dorind să întărească pozițiile habsurgice în Balcani și Bucovina, implicându-se în războiul 

ruso-autro-turc din 1789-1791(1792), însă moartea neașteptată a lui Iosif al II-lea, retragerea în 

1791 a Austriei din război au determinat-o pe Ecaterina a II-a să încheie victorioasă războiul cu 

turcii, fără a-și atinge scopul inițial.  

Rusia Țaristă a mai încercat să-și ducă la îndeplinire strategia expansionist-culturală și în 

1821, 1829, a salvat Austria Habsburgică de la disoluție în 1849, a încercat din nou să atace 

Imperiul Otoman în 1853, rezultatele fiind cu mult sub aștepări (doar un Protectorat în principatele 

Române între 1829 și 1853). Grecia a reușit în prima jumătate a secolului al XIX-lea să își obțină 

independența cu sprijin occidental, dar multe teritorii locuite de greci se aflau încă sub control 

otoman.  

Sfârșitul războiului din 1877, victoria tranșată la Tratatele de la San Stefano și Berlin în 

1878 lăsau Austro-Ungaria fără ceea ce i se promisese (să fi fost o atenționare că Rusia nu uitase 

atitudinea ezitantă a Austriei la 1789?), Viena fiind nevoită să se mulțumească doar cu un 

protectorat în Bosnia-Herzegovina, ceea ce nu era o anexiune. Serbia și România deveneau 

independente, Bulgaria rămânea autonomă  (până la Balcani), iar Rumelia Orientală era un principat 

pus sub suzeranitatea Imperiului Otoman. 

 

România și provocările geopolitice ale Balcanilor 

 

La două decenii după războiul ruso-turc din 1877-1878, în 1897, Austro-Ungaria și Rusia 

Țaristă au convenit că în Balcani trebuia reglementată păstrarea statu-quo-ului, adică ambele puteri 

trebuiau să țină cont, una de cealaltă. Evident, situția a rămas neschimbată timp de 11 ani, până în 

1908 și, de atunci, până în 1912-1913, când era clar că Austro-Ungaria și Rusia se situaseră pe 

poziții complet antagoniste. La Viena exista un puternic nucleu grec (cu o contribuție decisivă la 

lupta națională de eliberare), ca de altfel și la Odessa. Era evident că Viena ar fi sprijinit pretențiile 

Rusiei de a ajunge la Constantinopol, numai dacă obținea un culoar prin Macedonia către capitala 

acesteia, Thessaloniki, oraș încă ocupat de către otomani și locuit de o comunitate puternică de turci 

                                                             
11 Mihai Popa, Ecaterina cea Mare, „proiectul grecŗ şi românii, 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/ecaterina-cea-mare-proiectul-grec-si-romanii, accesat la 28 ianuarie 

2019. 

javascript:void(0)
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(aici s-a născut Mustafa Kermal-Atatürk), dorit și de greci (în 1917, Grecia a intrat în Primul Război 

Mondial pentru a contracara Austro-Ungaria în Macedonia și a cuceri orașul Thessaloniki). 

Imperiul Otoman pierduse Serbia, își încetase suzeranitatea (fie ea simbolică) asupra 

României, păstra o suzeranitate asupra Bulgariei, Rumeliei Orientale, controla formal Bosnia-

Herzegovina, pierduse Ciprul în favoarea Marii Britanii, Dobrogea în favoarea Rusiei, care, la 

rândul său, o schimbase cu județele din Sudul Basarabiei, pe care le prelua de la România,   

oferindu-i Dobrogea (nu fără emoții și peripeții), pierduse porturile Kars, Ardahan, Batumi, însă 

mai stăpânea efectiv Albania și Macedonia. Practic, Imperiul Otoman trebuia să își refacă imaginea 

de autoritate politică în posesiunile non-otomane pe care le deținea. Factorii de decizie de la 

Constantinopol erau conștienți că Serbia, Bulgaria, Grecia nu vor ezita să reia agitațiile naționaliste 

în Macedonia, fiindcă Bulgaria își dorea independența, dorea Rumelia Orientală și, evident, o felie 

cât mai mare din Macedonia. Tocmai acesta este contextul în care Imperiul Otoman a luat o decizie, 

curioasă, dar de înțeles pentru strategia sa, tot în plan cultural, aceea de a-i recunoaște pe latinofonii 

din Balcani ca etnie separată de greci, bulgari. Imperiul Otoman mai deținea și Insula Ada-Kaleh, 

pe Dunăre (în dreptul Orșovei) aflată sub protectoratul Austro-Ungariei, unde trăiau în deplină 

autonomie câteva sute de turci, care aveau relații prietenești cu România. Imperiul Otoman știa că 

România este o potențială țintă în fața Rusiei și a decis să cultive relațiile de prietenie, fiindcă 

practic nu mai aveau nimic în litigiu, în afară de latinofonii din Macedonia, supuși unui tratament 

puternic discriminatoriu de către grecii și bulgarii în mijlocul căruia trăiau (nu aveau biserici, școli, 

iar autoritățile otomane, de regulă nu interveneau în autonomia internă a comunităților creștine).  

Astfel, Sultanul Abdul Hamid al II-lea (1876-1906)
12

 a decis să dea curs inițiativelor 

românești de sprijinire a latinofonilor din Macedonia. Desele atrocități grecești asupra comunităților 

latinofone au fost raportate sistematic de diplomația românească la Constantinopol.  

Grecia și România chiar ajunseseră să rupă relațiile diplomatice bilaterale din cauza 

‖Afacerii Zappa‖, iar chestiunea latinofonilor era și ea una deosebit de spinoasă. Diplomația de la 

București a decis să aibă o atitudine mult mai activă în fața autorităților otomane. România era 

nemulțumită că nu primise Silistra și de faptul că Bulgaria fusese avantajată la stabilirea frontierei 

dobrogene. În plus, românii timoceni (inclusiv din regiunea Vidinului) erau persecutați, ceea ce era 

un motiv de disensiune și între români și bulgarii autonomi. 

  Anul 1905 a însemnat un pas important în direcția reglementării situației latinofonilor din 

Balcani. În februarie 1905, Ministrul de Externe român Titu Maiorescu obținuse acordul formal al 

Porții pentru înființarea Consulatului românesc de la Ianina (Epir), însă inițiativa românească s-a 

lovit de refuzul categoric al Ministrului grec de Externe Gryparis. În același an, grecii au săvârșit 

noi atrocități la adresa latinofonilor din Macedonia și Epir. Diplomația de la București a amenințat 

chiar că își va rechema reprezentantul diplomatic de la Constantinopol, dacă autoritățile otomane nu 

puneau capăt atrocităților grecești. Așadar, Constantinopolul putea să contrabalanseze ostilitatea 

latentă bulgară, sârbă și greacă, îmbunătățind relația cu România.  

Astfel,  influențat de intenția Ministrului român la Constantinopol, diplomatul Alexandru 

Emil Lahovari de a-și părăsi postul diplomatic în maxim 10 zile, a luat decizia să emită la 9/22 mai 

1905 Iradeaua Imperială. Acest document, scrie istoricul Adina Berciu Drăghicescu a avut ‖ 

consecinţe deosebit de favorabile în planul cultural, religios şi educaţional. Se garanta 

școala,biserica și autoconducerea locală. Naţiunea română era recunoscută oficial. Se recunoştea 

şi se permitea libera folosire a limbii române în şcoli şi biserici. Se permitea constituirea 

comunităților valahe în Imperiul Otoman. A doua zi s-a acordat și o teșcherea, un nou act, 

guvernamental de data aceasta, Ministerului de Justiție și Culteŗ
13

. 

                                                             
12 https://www.art-emis.ro/istorie/iradeaua-imperiala-din9-22-mai-1905, accesat la 7 februarie 2019. 
13 Serviciul Arhivelor Naționale Istorice Centrale (în continuare SANIC), Fond Krețulescu, dosar 831, f.62; 

St.Brezeanu, Gh.Zbuchea (coord.) Românii de la sud de Dunăre. Documente, București,1997, p.192-193.,doc.nr.79, 

Adina Berciu Drăghicescu, Școli și biserici românești din Peninsula Balcanică, în  ‖Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa 

Informării‖, București, 2005, p.208-241. 
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Emiterea Iradelei a fost însoțită și de o Proclamație: ‖ „Majestatea Sa Imperială Sultanul, 

[...] care, în sentimentele sale de înaltă justiție şi îngrijire părintească pentru popoarele sale, îşi 

întinde binefacerile şi favorurile asupra tuturor supuşilor săi credincioși, fără distincţie de rasă şi 

nici de religie, luând în seamă rugile înălțate spre tronul Imperial de supușii săi valahi/aromâni, s-

a îndurat să ordone ca, în virtutea drepturilor civile de care ei se bucură cu același titlu ca și 

ceilalți supuși nemusulmani, comunitățile lor să-şi poată alege muhtari (primari n.a.) conform 

reglementării în vigoare [...]; ca, după cum se practică pentru celelalte comunități, membri valahi 

să fie deopotrivă admiși, după regulă, în consiliile administrative; autoritățile imperiale să 

înlesnească profesorilor numiţi de numitele comunităţi inspectarea școlilor şi îndeplinirea 

formalităţilor prevăzute de legile Imperiului pentru deschiderea de noi așezăminte şcolare"
14

. 

Cu această ocazie, Sultanului Abdul Hamid al II-lea i s-a dedicat şi un imn (compus de către 

profesorul de muzică Mihail Pocletaru de la Şcoala Română Profesională de fete din Bitolia): ―O! 

Împărat puternic,/ O nobilă simţire/ În tine azi armânii/ Îşi pun speranţa lor/ În tine O! Hamide,/ 

Părinte cu iubire/ Îşi văd ca printr-o prismă/ Un dulce viitor./ Căci tu ne-ai dat și nouă/ Un loc în 

astă lume,/ Să nu perim ca norii/ Suflați de un aprig vânt./ Bătrân e al nostru nume,/ Dar azi e 

prunc în fașă/ Ce sub a ta privire/ Va crește demn de Tine./ Ne-ai dat un drept de nație,/ Un drept 

de-al nostru nume/ Demn,de o nație blândă/ Ce nu-ți va fi trufașă/ Și care îți urează/ Noroc și spor 

și bine !/ Slavă îți urăm dar/ În cer și pe pământ"
15

.‖  

La sfârşitul secolului al XIX-lea, Bulgaria era singurul principat autonom cu care România 

stabilea relaţii diplomatice
16

. Cum relațiile cu Grecia scârțâiau serios, din cauza chestiunii 

latinofonilor din Macedonia, România avea astfel un motiv serios să intervină, de fiecare dată când 

statu-quo-ul din Balcani era amenințat. România mediase la București diferendul sârbo-bulgar din 

1884-1885.  

Evident că evoluția ulterioară a lucrurilor a dus ca Serbia, Bulgaria, Grecia să nu mai 

recunoască Iradeaua Imperială, după ce au obținut părți din Macedonia. În 1908, Bulgaria a devenit 

independentă față de Imperiul Otoman (Bosnia –Herzegovina a fost anexată de Austro-Ungaria, 

care lăsa oarecum pe planul doi posibila expansiune spre Thessaloniki-numai dacă Rusia se îndrepta 

iarăși spre Constantinopol).  

Practic, România exercita un drept istoric, acela de a proteja o populație latinofonă din 

Balcani. Aromânii, Megleno-românii, Istro-românii, Vlahii timoceni au fost comunități latinofone, 

separate de invazia slavă în secolul VII, rupți de latinitatea nord-dunăreană. România era așadar, în 

anul 1906, singurul stat latinofon din Balcani, ceea ce, din punct de vedere etic, o obliga să se 

preocupe de soarta latinofonilordin Balcani. 

România dorea să obțină o compensație teritorială în Balcani, întrucât, la Congresul de Pace 

de la Berlin, se pusese prolema obținerii de către România a orașului Silistra, care avea o poziție 

strategică deosebită (în Art. 46 din Tratatul de la Berlin). Incidentele de la Arab Tabia (un 

detașament românesc a ocupat Colina Arab Tabia din fața Silistrei în ianuarie 1879, deoarece 

discuțiile privind delimitarea frontierei româno-bulgare trenau în cadrul Conferinței de la 

Constantinopol, începute la 11/23 octombrie 1878 și suspendate în decembrie 1878) au dezavantajat 

România, care s-a retras la 21 februarie 1879, sfătuită să nu intre într-un conflict cu Rusia Țaristă, 

susținătoare a intereselor bulgare. Armata rusă a ocupat Arab Tabia la 22 februarie 1879
17

. 

 

Concluzii 

                                                             
14  SANIC, fond Kretzulescu, dosar 831, f. 62..; Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (în continuare AMAE), 

Documente diplomatice.Afacerile Macedoniei. Conflictul greco-român, București, 1905, p.XXXI. 
15 Adina Berciu-Draghicescu, Inedit Imnul aromânilor din Imperiul Otoman dedicat Sultanului Abdul Hamid al II-lea, 

în „Caietul Seminarului special de științe auxiliare ale istoriei. Opuscula arhivistica, bibliologica, 
numismatica",vol.V,Bucuresti, 1995, p.22. 
16 Bogdan Catană, Relațiile româno-sârbe 1875-1913, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2012, p. 12-13. 
17 Sorin Liviu Damean, Delimitarea frontierei de Sud a Dobrogei (1878-1881), „Analele Universităţii din Craiova. 

Istorie‖, An XIV, nr. 1(15)/2009, Editura Universitaria, Craiova, pp. 363-366. 
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Așadar, la începutul secolului XX, România avea propriile sale interese în Balcani, 

încercând să le promoveze și să le apere în contextul în care Austro-Ungaria și Rusia Țaristă 

considerau Balcanii drept noul lor poligon de încercări geopolitice. În plus, Grecia, Bulgaria și 

Serbia, state independente au decis, după 1909, să treacă la etapa următoare, aceea a împărțirii 

Macedoniei, controlate încă de Imperiul Otoman, ajungându-se inevitabil la Primul Război 

Balcanic
18

. 

Războaiele Balcanice au reprezentat un moment prielnic pentru ca România să  devină un 

actor important în apărarea statu-quo-ului  balcanic. Neutră în Primul Război Balcanic (Imperiul 

Otoman recunoscuse dreptul etnic al latinofonilor, România dorind ca otomanii să apere Iradeaua 

din 1905 la masa tratativelor), România s-a implicat în cel de-al doilea, fiindcă Bulgaria şi-a atacat 

foştii aliaţi, nemulţumită de cota obţinută în Macedonia. România a obţinut Cadrilaterul, la Tratatul 

de Pace de la Bucureşti (linia Ekrene-Turtukaia) din 10 august 1913, atât ca o compensaţie faţă de 

faptul că nu-i fusese atribuită Silistra, cât şi pentru faptul că Aromânii, Macedo-românii, Istro-

românii, Megleno-românii şi Vlahii timoceni erau persecutaţi de statele care au obţinut părţi din 

Macedonia. Deja la Bucureşti exista o elită a latinofonilor sud-dunăreni care plecase din cauza 

represiunilor din Balcani şi care a îmbogăţit multe domenii din cultura românească: Theodor 

Capidan, George Murnu, Floria Capsali etc. 

Anul 1914, momentul izbucnirii Primului Război Mondial, găsea România în tabăra 

Puterilor Centrale (în ciuda chestiunii românilor din Austro-Ungaria), mai mult ca un gest de 

curtoazie față de Germania (după 1878, în România s-a produs un curent de puternică ostilitate față 

de Rusia, iar Germania putea ajuta România, Berlinul condiționând însă alianța de relația amicală 

cu Austro-Ungaria). Între timp, Rusia se îndepărtase de Bulgaria, iar Bulgaria se apropiase de 

Austro-Ungaria (practic Puterile Centrale erau bine reprezentate în Balcani, Grecia și Serbia fiind 

izolate, pentru că și Imperiul Otoman se va alătura Puterilor Centrale).  

Totuși, în 1914, regele Carol I a primit vizita Țarului Nicolae al II-lea, întâlnirea istorică 

având loc la Constanța. Ca și la 1877, Rusia considera că drumul său spre Constantinopol trecea pe 

la București. Atacarea Bulgariei de către România la 1913 fusese explicată adversarilor interni ai 

ideii implicării României în conflictul balcanic, că drumul României spre Transilvania și Bucovina 

trecea prin Balcani. Aceast fapt nu putea să scape atenției diplomației de la Petersburg, mai ales că 

Principele moștenitor Ferdinand al României era căsătorit cu Principesa Maria, pe jumătate 

britanică, pe jumătate rusoaică. Adică ce nu se reușise în cazul căsătoriei lui Carol I, se reușise în 

cazul lui Ferdinand, care la acel moment nu își revenise complet după ruptura de Elena Văcărescu.  

Mesajul esențial pe care România l-a transmis Europei în 1913-1914 arăta că aspirațiile sale 

se bazau pe strategia culturală potrivit căreia țara noastră era o punte de legătură, o placă turnantă 

între ‖Mitteleuropa‖ și ‖ Südosteuropa‖, întrucât românii trăiau în întregul spațiu al etnogenezei lor, 

spațiul carpato-dunăreano-balcano-pontic.  
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DUMITRU ȚEPENEAG – ONIRIC SYMBOLS 
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Abstract: The present study presents the way in which two symbols acquire special meanings in the work of 

Dumitru Tepeneag. The world of Dumitru Tepeneagřs books describes a fixed reality as a mirror held by a 

master in a ingenious narrative technique. Gifted with demiurgical force, passed through the literary 
experiences of the New Roman, the writer outlines boundless worlds, being aware of the capacity of the word 

revealed by the language of the dream. Self-productive writing becomes the mirror in which the novelist 

deliberately deconstructs his own identity, having the protector vocation of transvestite and camouflage in 
the manner of aesthetic onirism. As a metaphor of punishment, the daily is crossed by fish and eagles that 

cross this aberrant world. 

 

Keywords: ambiguity, invention, symbol, escape, lucidity 
 

 

Argument  
Lucrarea pornește de la premisa că opera unui ideolog al onirismului estetic se dovedește a fi 

un domeniu larg de interpretare, proza lui rămânând un teritoriu supus continuu analizei. Dumitru 

Țepeneag a adoptat în creația sa tehnici narative complexe, depășind canoanele artistice. Dincolo de 

visul de tip romantic și suprarealist, creația onirică propune o transfigurare a realității, bazată pe 

analiza lucidă a strategiei de producere a visului, dar și a limbajului inconștientului. Este adevărat 

faptul că realismul constituia unica doctrină estetică promovată de partidele comuniste, iar opera 

scriitorului român era supusă unui control drastic. Astfel, emanciparea și liberalizarea sunt 

idealurile oniricilor, care își doresc să armonizeze creația autentică cu spiritul timpului, explorând 

spații culturale diverse.  

Analiza noastră ne permite să demonstrăm faptul că actul de creație devine o formă de 

eliberare absolută, autorul fiind un experimentator lucid, fără a fi supus canoanelor ideologice și 

literare. Se  propune cititorului o proză a deschiderii spre lume și se dorește o (re)sincronizare a 

literaturii române cu experiențele estetice universale. Nucleul cercetării va fi axat asupra analizei 

tematice, asociate cu perspectiva simbolică asupra unor imagini recurente care construiesc un 

adevărat joc întortocheat, în care lectorul se pierde alături de personaje sau de narator. În 

consecință, proza lui Dumitru Țepeneag stârnește interesul nostru din punctul de vedere al esteticii 

onirice, întrucât se construiește pe sine ca o lume autonomă, în continuă transformare și perpetuă 

mișcare. Cercetător al adâncimilor sufleteşti, cu independență spirituală, dorință de respingere a 

șabloanelor, luciditate în fața ideilor pervertite, afișând un dispreț temperat față de ideologia 

comunistă, Dumitru Țepeneag este pe bună dreptate „un deschizător de drumuri care nu a rămas 

prizonierul propriei invenții, fiind capabil să-și diversifice el însuși modalitățile narative prin 

joncțiuni cu literatura de consum, literatura de aventuri, miturile naționale rescrise în răspăr sau 

chiar printr-o alianță plină de încredere în realismul cotidian sau în realismul tradițional al feliei 

semnificative, tipice, dintr-o societate în tranziție‖
1
.  

Onirismul estetic – ansamblu de simboluri 

Onirismul estetic promovat de către Dumitru Țepeneag și Leonid Dimov face apel la visul 

ca o gnoză, într-un alt mod față de romantici sau suprarealiști, fără a deveni un conglomerat de 

                                                             
1 Georgiana Lungu Badea, Margareta Gyurcsik, coord., Dumitru Țepeneag. Les Métamorphoses dřun créateur: 

écrivain, théoreticien, traducteur, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2006, p. 48. 
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imagini, ci doar un reper compozițional. Dacă suprarealistul se afla mereu în căutarea insolitului din 

spațiul cotidian pentru a înfățișa, în creațiile lui, o lume aidoma visului, asumându-și anumite stări 

de conștiință, scriitorul oniric creionează, în stare de luciditate, o altă lume ce se dorește a fi 

propriul univers. Se remarcă afinități compoziționale cu romantismul, dar artistul romantic creează 

prin intermediul visului o suprarealitate, ca o cale de a se elibera de constrângerile societății. Bun 

cunoscător al esteticii romantice, traducător al lui Albert Bégiun, Dumitru Țepeneag crede că 

„despre o literatură a visului (deși nu încă în accepția de literatură onirică) abia în romantism se 

poate vorbiˮ
2
. Se știe că opera eminesciană se circumscrie paradigmei onirice, întrucât realul se 

suprapune ficționalului, visul fiind un scenariu oniric, așa cum demonstrează Marin Mincu într-

unul dintre studiile sale. Același critic consideră jocul identităților și al proiecțiilor onirice din 

poemele eminesciene drept un aspect al modernității. Din perspectiva romantismului, creatorul își 

imaginează modul în care se proiectează propriului sine în vis, în mit sau în structurile universului. 

Astfel, Eminescu ia visul drept model, îi oferă un limbaj aparte, experimentând o nouă poetică: 

„Visul ar fi o a doua existență, poate cea adevărată, a individului; el ne vorbește în embleme, 

precum daimonul lui Socrate, sau în limbaj eminescian, ne vorbește în vis propriul nostru 

«archaeus»ˮ
3
.  

Discutând despre apropierea onirismului de suprarealism, putem spune că estetica 

suprarealistă este generatoare de modalități noi de expresie, deoarece visul revelează, la nivel 

artistic, experiențe sufletești profunde. Pentru dadaiști, visul propune o lume paralelă, un efect 

artistic: „limbajul ascunde virtuți poetice, deschide un câmp virgin de semnificații, se sustrage 

ordinii culturale prin revelarea literalității saleˮ
4
. Creatorul devine fascinat de mecanismul în care 

visul se realizează, la nivelul imaginarului artistic, dar și la nivelul discursului. Totul se bazează pe 

raportul inversat dintre om și limbaj, visul evocând lumi produse de semnificațiile multiple ale 

cuvintelor. În cazul oniricilor, visul pune în lumină un alt univers, autonom, artiștii creionând noi 

toposuri menite să reorganizeze realitatea după regulile visului, într-un sens autoproductiv, 

nicidecum sentimental–confesiv, de factură romantică.  În altă ordine de idei, cuvântul deține 

capacitatea de a releva lumi autonome: „cuvântul are o viață a lui, e un receptacul de viață, nu 

simplă etichetă pe obiectˮ
5
. De altfel, obiectul modelează limbajul artistic așa cum în pictura 

modernă „pânza în fața căreia ne aflăm este și textul care o analizează, face parte din spațiul cultural 

al lecturiiˮ
6
. Oniricii, asemenea suprarealiștilor, credeau că imaginea este elementul compozițional 

al noii arte, iar culoarea aduce un mesaj creator de tensiune. Ca formă complexă de reprezentare, 

visul ca model scriptural transcrie experiențele sinelui, ordonează lumea, aduce noi realități și 

proiectează un eu multiplicat prin explorarea inconștientului. Imaginarul oniric se află în 

concordanță cu intenția artistului de a aduce la lumină ascunzișurile visului, ce vizează esența 

lucrurilor și a existenței. Fiecare construct oniric recreează lumea din perspectiva modelului 

legislativ al visului, descriind spectacolul cotidian în continuă transformare.  

Potrivit opiniei lui Eugen Negrici, onirismul este o categorie estetică circumscrisă 

modernismului, în care visul generează irealități: „Este vorba, în esență, să produci visul, nu să-l 

reproduci, punct de vedere care îi separă pe «oniricii» noștri, propriu-zis pe Dimov, de suprarealiști, 

de romantici, de naturaliști, de prozatorii care recurg la lanțul cauzalității și de liricii care 

prelucrează materia mundi spre a-i da un sensˮ
7
. Demersul teoretic al oniricilor se dorește a fi un 

model creator, în care visul se reinventează, capătă o deplină libertate și propune o realitate 

                                                             
2 Leonid Dimov, Dumitru Țepeneag, Momentul oniric, Antologie îngrijită de Corin Braga, București, Editura Cartea 

Românească, 1997, p. 70. 
3 Marin Mincu, Mihai Eminescu. Luceafărul Ŕ poem al visului romantic, Constanța, Editura Pontica, 1996, p. 47. 
4 Marc Dachy, Dada. Revolta artei, Traducere de Irinel Antoniu, București, Editura Univers, colecțiile Cotidianul, seria 

a III-a, volumul III, 2007, p. 49. 
5 Marin Mincu, op. cit., p. 46. 
6 Mircea Muthu, Alchimia mileniului. Interferențe culturale, Ediția a doua, revăzută și adăugită, Cluj-Napoca, Casa 

Cărții de Știință, 2008, p. 59. 
7 Eugen Negrici, Iluziile literaturii române, București, Editura Cartea românească, 2008, p. 165. 
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alternativă. Cuvintele sunt instrumente ale creatorului, pe care le mișcă după propria voință: „Acum, 

oniricul visează scriind. Visul începe odată cu textulˮ
8
. Detașarea lucidă a artistului față de propria 

creație este privită din exterior ca o piesă de teatru, visul transgresând limitele materiei. Același vis 

copleșește realitatea, reconfigurează imaginativ trăirea umană: „Fantezia descompune întreaga 

creațiune și, cu materialele îngrămădite și dispuse după reguli a căror origine nu o putem afla decât 

în zona cea mai profundă a sufletului, creează o lume nouăˮ
9
.  

 

Peștele și vulturul – proiecții în oglindă 

În proza lui Dumitru Țepeneag își fac apariția stări nostalgice, scene de neuitat, clipe 

tulburătoare. Tărâmul memoriei se edifică treptat, fiind traversat de personaje ale căror alergări se 

succed halucinatoriu. Odată intrate în teatrul cotidian, personajele resimt emoții cutremurătoare, 

viața fiind un labirint, în care ființele dezarticulate rătăcesc și încearcă să ajungă într-un alt spațiu, 

adesea mult mai întortocheat. Spectacolul lumii se dovedește a fi o iluzie a vieții, iar ființele par a se 

compune doar din emoții, trăiri și semne misterioase: „Omul e predestinat la pasivitate. Omul este 

un efect nedorit și niciodată cauză, nici măcar causa sui. Convingerea sa e că nimic nu depinde de 

elˮ
10

. Ca semn cultural, oglinda capătă, de-a lungul timpului, multiple semnificații, de la obiect 

ritualic/artificial și simbol mitic la mister, cercetare și reflecție, de la însemn al 

cunoașterii/autocunoașterii la instrument al interiorității și al exteriorității umane. Propria imagine 

este răsfrântă în celălalt, provocând o acomodare a sinelui cu altul, o identificare în oglinda care 

devine o copie fidelă a realității și a lăuntricului. Oglinda poartă cu sine elogiul omului care 

viețuiește în spectacolul lumii văzută ca un spațiu al autospecularității: „scriitura nu a putut uneori 

decât să mimeze calitatea de imitatio, inclusiv sub formele cele mai rafinate de trompe dʼoeil‖
11

.  

Se conturează o geografie a oglinzii de la stadiul de simbol poetic la cel de metaforă 

textuală, prin care se dezvăluie adevărul ființării, deoarece în oglindă se răsfrânge alt chip, dublul 

lăuntric al privitorului. Oglinda îngăduie ființei să vadă ceea ce natura îi ascunde, arătându-i chipul 

și ochiul, fereastră a sufletului: „O reflectare a sinelui în sine beneficiind de aceeași dezmărginire cu 

bătaie metafizică – adâncirea interioară, cufundarea în apele imanenței, comunicând cu atingerea 

transcendentului‖
12

. În registrul narativ, oglinda deține capacitatea de a dubla imaginea, de a arăta 

lucrurile ascunse, fiind semnul celor inițiați, care își asumă lumea ca „o explozie nemediată a 

sinelui în cosmos precedată de o implozie, de o concentrare mundană în spațiul interior al 

conștiinței‖
13

. Cercetarea universului se poate înfăptui purtând o oglindă orientată dinspre lume spre 

lăuntrul subiectului, iar „lumea devenea subiectivă prin expansiunea eului, prin exteriorizarea unei 

interiorități năvalnice‖
14

. 

Pe de altă parte, oglinda reflectă imaginea de sine, fiind deopotrivă semnul puterii și al 

propriei respectabilități, conturând „o nouă geografie a corpului care face să răsară imagini 

necunoscute și stârnește sentimentul pudorii și al conștiinței de sine‖
15

. De-a lungul timpului, 

oglinda a fost mai întâi un banal obiect așezat pe manufacturile de la Saint-Gobain sau formă a 

politeții, întrucât atrăgea atenția asupra gustului pentru găteală al doamnelor cu titlu nobiliar. Chiar 

în timpul Revoluției franceze, o doamnă din înalta societate nu va lua cu sine în închisoare decât 

două obiecte: o oglindă micuță cu ramă de carton și o pereche de pantofi.  

                                                             
8 Marian Victor Buciu, Dumitru Țepeneag, originalul onirograf, București, Editura Ideea Europeană, 2013, p. 29. 
9 Hugo Friedrich, Structura liricii moderne (în românește de Dieter Furhmann), București, Editura Pentru Literatură 

Universală, 1969, p. 53. 
10 Marian Victor Buciu, Țepeneag între onirism, textualism, postmodernism, Craiova, Editura Caius, 1998, p. 119. 
11 Cristian Moraru, Poetica reflectării. Încercare în arheologia mimezei, București, Editura Univers, 1990, p. 101. 
12 Ibidem, p. 130. 
13 Ibidem, p. 129. 
14 Ibidem. 
15 Sabine Melchior-Bonnet, Istoria oglinzii (traducere de Luminița Brăileanu, prefață de Jean Delumeau), București, 

Editura Univers, 2000, p. 9. 
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Câmpul semantic al oglinzii acoperă o arie întinsă, de la mit la scriitura eului, de la simbol la 

literalitate, dezvoltând o dialectică a esenței și a aparenței mai ales în mărturiile autobiografice. 

Îndărătul oglinzii se pot determina emoțiile, percepțiile și nuanțele sensibilității umane, însemnele 

trecutului, evocând drepturile privirii individului asupra lui însuși. Ființa umană se construiește 

progresiv, antrenând conștiința unei diferențieri în raport cu lumea exterioară și cu celălalt, 

devenind capabil să-și coordoneze percepțiile exterioare cu senzațiile interioare. Extindere a 

spațiului mental, oglinda ca imagine speculară capătă unitate prin identificare a eului cu lumea și 

prin (auto)reprezentare a unor acțiuni simbolice: Narcis este primul erou al întâlnirii tulburătoare cu 

sine.  

Privitul în oglindă presupune deopotrivă teamă, pudoare, bucurie, îngăduință, sfidare și 

confirmă interdependența înlăuntru – afară: „A se vedea în oglindă, a se identifica, cere o operație 

mentală prin care subiectul este capabil să se obiectiveze, să despartă exteriorul de lăuntric, operație 

pe care o poate îndeplini dacă îl recunoaște pe celălalt ca pe semenul său și dacă își poate spune: eu 

sunt celălaltul celuilalt‖
16

. A vedea și a fi văzut definesc cele două comportamente ale omului în 

fața oglinzii, iar lumina pe care o aducea un astfel de obiect acaparează decorul și transformă toate 

obiectele unei încăperi. Această plăcută invenție face parte din arta de a trăi a înaltei societăți, fiind 

strâns legată de o concepție de viață, de un gust al epocii pentru fast și reprezentație. Acest 

accesoriu al vieții sociale favorizează convivialitatea și denotă o preocupare pentru decorație și 

confort, un mod de viață burghez, cucerind mai ales interioarele de la oraș.   

Omniprezența oglinzilor în cotidianitate preface existența umană în spectacol, astfel încât a-

ți regăsi chipul în fiecare dimineață în momentul toaletei este la fel de natural ca și a respira. De 

aceea, oglinda încetează să mai aparțină spațiului închis al intimității și începe să ocupe întinderea 

orașului, proiectând interiorul în exterior și invers, pentru a ilustra autenticitatea oamenilor și a 

lucrurilor. Trebuie să privim omul în fața oglinzii pentru a-i desoperi fața ascunsă, pentru a-l 

cunoaște mai bine, a-i dezvălui punctele mai puțin vizibile: ea ascunde tot atât de mult pe cât arată. 

Evul Mediu, puternic marcat de platonism, pune accentul pe vedere ca formă de cunoaștere prin 

care se ajunge la frumos, iar oglinda a căpătat o excepțională încărcătură simbolică. Grație puterii ei 

de a spori acuitatea oculară și de a iradia pretutindeni lumina dătătoare de frumusețe, oglinda imită 

și trimite la un original față de care se distanțează, arătând o imagine exactă și totodată imperfectă. 

Ea sugerează un câmp aflat sub semnul enigmaticului, o lume lipsită de materialitate, ce îndeamnă 

privirea individului să străpungă aparențele. Platon este cel dintâi care se preocupă de imaginea din 

oglindă, ce deține statutul de aparență, condamnând caracterul înșelător al reflexiei prin intermediul 

căreia se realizează o discrepanță între ființă și dublul ei. Pentru greci, lumea imaginilor este 

sensibilă și poate reproduce realul, fiind o copie a acestuia, dar inferioară.  

Același prozator readuce în operele sale, prin imaginea peștelui, semnificații diverse precum 

transparența și limpezimea apei, forța regenerării, capacitatea de a depăși limitele (auto)impuse: 

„apa este stăpâna limbajului fluid, a limbajului fără contraste, a limbajului continuu, a limbajului 

care mlădiază ritmul și conferă o materie uniformă unor ritmuri diferiteˮ
17

. Lumea aruncă priviri 

insistente spre un pește mort, așezat pe trotuar, luminile unui oraș au forma unor pești de aur, alți 

pești lungi vizitează spații diverse sau zboară deasupra copacilor. Aceste „prezențe trans-alegorice 

și trans-simboliceˮ
18

 se schimbă continuu, ștergând granița dintre existență și inexistență, totul fiind 

ambiguu și reversibil. Personajele își pierd identitatea, se unesc cu niște pești protectori ce devin 

hrană în această lume obsesiv-normală: „Rareori, câte un biciclist pedalând lent pe lângă trotuar, 

atât de lent încât îl puteai cerceta pe îndelete cu privirea. Îi studia mai întâi, din profil, chipul brutal, 

                                                             
16 Ibidem, pp. 13 – 14.  
17 Gaston Bachelard, Apa și visele. Eseu despre imaginația materiei. Traducere de Irina Mavrodin, București, Editura 

Univers, 1995, p. 209. 
18 Marian Victor Buciu, Dumitru Țepeneag, originalul onirograf, București, Editura Ideea Europeană, 2013, p. 104. 
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ars de soare, trupul mușchiulos sub maioul asudat și prăfuit, pantaloni de doc și sandale, apoi îl 

vedea din spate: bicicleta avea portbagaj, unde mai totdeauna se aflau o pâine și câțiva pești‖
19

. 

Din simbolismul peștelui se păstrează totuși valența erotică, dar și o funcție parodică, 

întrucât se regăsește ba într-o sacoșă, ba într-un portbagaj, neînsuflețit. Elementele referitoare la 

mitul cristic (peştele, pâinea, Maria, trandafirul) nu reprezintă inserții ale sacrului în profan, ci 

aduce o lume a paiațelor, a gesturilor absurde, niciodată duse până la capăt, lipsite de un anumit 

obiectiv: „Era o femeie cumsecade, se întorcea probabil de la cumpărături, avea o plasă cu cinci 

pești, cred că lini sau șalăi, și trei pâini, trei franzeleˮ
20

. În acest loc impropriu, peștele este fie 

prieten, fie sursă de hrană, demonstrând că nemărginirea timpului pune totul sub umbra derizoriului 

și a insolitului. În plus, simbolul păsării oferă posibilitatea eliberării, a libertății, a stării de 

cunoaștere deplină. Vulturul este doar o prezență incomunicantă, regăsindu-se în colivia așezată pe 

pervazul ferestrei sau ascunsă în debara, ce își desface aripile, „fără să reușească să umple tot 

spațiul închisorii sale‖
21

. 

De asemenea, vulturul devine o figură recurentă în proza lui Dumitru Țepeneag, ce poate 

reprezenta puterea atroce, supunerea, constrângerea și chiar manipularea. În aceeași ordine de idei, 

păsările atrag toate privirile trecătorilor, deoarece vin de la capătul lumii și ascund întotdeauna o 

taină: lumea e lipsită de sens, iar oamenii sunt făpturi caraghioase. Reîntoarcerea lor din alte locuri 

este așteptată, ele însuflețesc orașul monoton, cu toate că apariția lor pare a provoca destinul tragic 

al oamenilor. Agresivitatea îi este specifică vulturului cu pește în gheare, o prezență celestă ce 

semnifică delirul ascensional și crește fantastic, invadând spațiul și deformându-se la infinit. La 

început, doar lovește cu ciocul sau părăsește colivia, apoi se transformă într-un monstru care înghite 

totul, care privește cu obiectivitatea unui judecător lumea confuză și însingurată. Deși rămâne o 

prezență ispititoare, vulturul cu aripi albătrii produce o liniște totală, predominant stranie, într-un 

spațiu populat de oameni cu o identitate incertă. 

Scrisul autoproductiv devine oglinda în care romancierul își deconstruiește în mod deliberat 

propria identitate, având vocația proteică a travestirii și a camuflării în maniera onirismului estetic. 

Naratorul pătrunde într-un spațiu al încremenirii, în care reușește să comunice cu ființe stranii, 

aflate în afara timpului: „Timpul este un vid înlăuntrul căruia există un singur moment, întotdeauna 

același, fără să aducă nimicˮ
22

. Privitul în oglindă presupune deopotrivă teamă, sfidare și confirmă 

interdependența înlăuntru – afară: „A se vedea în oglindă, a se identifica, cere o operație mentală 

prin care subiectul este capabil să se obiectiveze, să despartă exteriorul de lăuntric, operație pe care 

o poate îndeplini dacă îl recunoaște pe celălalt ca pe semenul său și dacă își poate spune: eu sunt 

celălaltul celuilalt‖
23

. A vedea și a fi văzut definesc cele două comportamente ale omului în fața 

oglinzii, iar lumina pe care o aducea un astfel de obiect acaparează decorul și transformă toate 

obiectele unei încăperi.  

Acest obiect cu valențe simbolice pare a înlocui realitatea cu imaginea ei simetrică, un teatru 

cu reflexii, o lume invadată de artificii, în care eul se întinde sub privirea celorlalți și sub ochii lui 

Dumnezeu. Oglinda presupune un demers introspectiv, fiind totodată un instrument al aparențelor în 

cadrul armoniei și adaptării sociale. Pare că nu ființa umană se privește în oglindă, ci oglinda o 

privește pe ea și îi dictează anumite roluri aprobate în prealabil de conștiința de sine. Totul devine 

un spectacol al transparenței reciproce, în care oricine este văzut, poate să (se) vadă, ajungând să fie 

un altul. Martor fidel al fiecărui individ, oglinda examinează sufletul celui care se oglindește, 

îndeamnă la depășirea aparențelor, la căutarea dincolo de peretele ce separă materialul de imaterial, 

teluricul de cosmic, exteriorul de interior. Grație puterii ei de a spori acuitatea oculară și de a iradia 

                                                             
19 Dumitru Țepeneag, Zadarnică e arta fugii, Ediția a II-a revăzută, însoțită de un dosar de receptare critică, Prefață de 

Nicolae Bârna, București, Grupul Editorial Art, 2007, p. 33. 
20 Ibidem, p. 49. 
21 Ibidem, p. 87. 
22 Georges Poulet, Metamorfozele cercului, traducere de Irina Bădescu și Angela Martin, studio introductive de Mircea 

Martin, București, Editura Univers, 1987, p. 360. 
23 Sabine Melchior-Bonnet, op. cit., pp. 13 – 14.  
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pretutindeni lumina dătătoare de frumusețe, oglinda imită și trimite la un original față de care se 

distanțează, arătând o imagine exactă și totodată imperfectă. Ea sugerează un câmp aflat sub semnul 

enigmaticului, o lume lipsită de materialitate, ce îndeamnă privirea individului să străpungă 

aparențele. Platon este cel dintâi care se preocupă de imaginea din oglindă, ce deține statutul de 

aparență, condamnând caracterul înșelător al reflexiei prin intermediul căreia se realizează o 

discrepanță între ființă și dublul ei. Pentru greci, lumea imaginilor este sensibilă și poate reproduce 

realul, fiind o copie a acestuia, dar inferioară.  

Scriitorul invită lectorul într-o suprarealitate de tip oniric, într-un timp și un spațiu sunt 

resimțite ca stări ale unui sine tulburat de o criză accentuată, iar nucleele narative impresionează 

prin visele bogate în conținuturi semnatice, prin simbolurile cu semnificații multiple. Structura 

deschisă a operei sale punctează ideea textualistă a lui Roland Barthes conform căruia în text, numai 

cititorul vorbește. Personajele cu multiple măști visează și se visează, trăiesc sub semnul unui destin 

implacabil, încercând disperat să se regăsească în fragmentarismul vieții. Creația lui Dumitru 

Ţepeneag rămâne o aventură într-o lume ininteligibilă, continuu deformabilă, în care se simte 

permanent o privire scrutătoare, iar lupta cu automatismele se converteşte într-o evadare aparentă în 

planul oniric, unde aceeaşi realitate pare a acapara totul. Viaţa însăşi e un labirint de ficţiuni, iar 

canalele de comunicare par să fie obturate şi chiar deviate. Cotidianul e recompus din fragmentele 

unui univers aflat în prăbușire. O cotidianitate deschisă metamorfozei, reflectată deopotrivă în 

realitate şi vis, devine un amalgam de elemente care limitează fiinţa într-o existenţă apăsătoare. 

Cotidianul incert este pulverizat în spaţiul ficţiunii, devenind realitatea metaforizantă a prozei 

autorului, pentru că „literatura onirică nu e o literatură a delirului, nici a somnului, ci a deplinei 

lucidități‖
24

. 

 

Concluzii 

Pornind de la premisa că lumea cărților lui Dumitru Țepeneag descrie o realitate încremenită 

într-o oglindă ținută în mână de un autor stăpân pe o tehnică narativă ingenioasă: „Fiindcă nu există 

privirea pură și simplă căreia să-i răspundă Privitorul pur și simplu. Privirea e mereu intermediată – 

mașina de scris, oglinda, ochelarii, binoclul, ochii închiși etc. deviază prismatic culoarea albă a 

Adevărului în toate culorile. Papagaliceșteˮ
25

. Cu o forță demiurgică de apreciat, trecut prin 

experiențele literare ale Noului Roman, prozatorul conturează lumi nelimitate, fiind conștient de 

capacitatea cuvântului de a releva limbajul visului. Naratorul este un fin observator al spațiului 

monoton și repetabil, adesea greu de privit, care se contopește cu timpul incertitudinii: „Spațiul alb 

al producerii scriiturii e o obsesie textualistăˮ
26

. 

Omul erijându-se într-o marionetă se privește în oglindă pentru a se vedea, asemenea lui 

Narcis, dar acest obiect cu valențe magice îi oferă acestuia, dincolo de aparențe, o cunoaștere a 

interiorității. Platon crede că omul trebuie să aibă grijă mai ales de suflet, căci el îi formează esența, 

iar pentru a se cunoaște, acesta are nevoie de o reflexie ca o modalitate de investigare a sinelui. Și 

Socrate îi îndemna pe tineri să se privească în oglindă, pentru a se arăta demni de frumusețea lor sau 

pentru a-și ascunde urâțenia fizică: „Oglinda, auxiliar al lui cunoaște-te pe tine însuți, îl avertizează 

pe om să nu se ia drept Dumnezeu, să nu se lase cuprins de orgoliu, cunoscându-și limitele și să se 

perfecționeze: nu este oglinda pasivă a imitației, ci oglinda activă a transformării‖
27

. De altfel, 

oglinda pare un maestru al imitației, ce tulbură și fascinează în același timp, propunând narcisismul 

ca „stare de experiență în care numai individul însuși, corpul său, nevoile sale, sentimentele sale, 

ideile sale, bunurile sale, numai ființele și lucrurile sale sunt percepute ca fiind pe deplin reale‖
28

. 

                                                             
24 Leonid Dimov, Dumitru Țepeneag, Onirismul estetic, Antologie de texte teoretice, interpretări critice și prefață de 

Marian Victor Buciu, București, Editura Curtea Veche, 2007, p. 78. 
25 Irina Petraș, Cărțile deceniului 10, Cluj-Napoca, Casa Cărții de știință, 2003, p. 193. 
26 Marian Victor Buciu, Dumitru Țepeneag, originalul onirograf , op. cit., p. 179. 
27 Sabine Melchior-Bonnet, op. cit., p. 147.  
28 Cristian Moraru, op. cit., p. 102. 
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Ca regizor al propriei existențe, cunoscător al pedagogiei curajului, înzestrat cu o memorie  

imbatabilă, scriitorul joacă la modul parodic și ironic „într-o piesă de teatru – nu văd cum am să 

scăpa de această mentalitate pirandelliană – o piesă destul de absurdă, iar ficțiunea care este viața 

mea poate conferi un plus de valoare celeilalte ficțiuni: operei‖
29

. Neînvins de acest cotidian 

zbuciumat, temerar și entuziast, nostalgic la gândul (re)întoarcerii în patria mumă, cu o atitudine 

filozofică în fața spectacolului uman, scriitorul se remontează cu fiecare creație, dintr-o dorință de 

regăsire a identității pierdute, de recucerire a alterității.  
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Abstract:Hortensia Papadat-Bengescu opens the trajectory of analysis, the work of the most prominent 

writer of the interwar period being situated between two boundaries:  "the subjective one" and "the objective 
one". The influence of the autobiography confers to the Bengescian work a dimension of authenticity through 

which the author follows, involuntarily or not, the direction of the epoch: real literature is real life. 

Hortensia Papadat-Bengescu's short stories of the beginning, which have been marked by the confluence 
between psychological analysis and lyricism, fall into the authenticity based on the rendering of the truth 

and the influence of autobiography, using the technique of the intimate journal and narrative in the first 

person. Heroes are empirical projections of her experiences, the research of the female psyche being one of 
the Bengescian creation objectives, that reminds of the adventurous penetration of Virginia Woolf's 

character consciousness. 

 

Keywords:  autobiography, authenticity, feminine literature, the city, real life Ŕ real literature 
 

 

 Apreciată de Pompiliu Constantinescu pentru interesul acordat „valorilor sufletești eliberate 

de determinism social‖, Hortensia Papadat-Bengescu deschide la noi traiectoria prozei de analiză, în 

romanele sale primând interesul pentru stările sufletești și procesele morale convergente în 

adevărate monografii ale nevrozelor. Deși opera ei s-a bucurat de aprecierile unanime ale criticii 

literare, totuși publicul a pătruns mai greu spre sensul psihologic, necesitând o inițiere spre acest tip 

de literatură analitică. 

 Începuturile literare ale Hortensiei Papadat-Bengescu se leagă de revista Viața românească 

(1914), revistă ce-i va publica volumul de notații lirice Ape adânci (1919). Garabet Ibrăileanu a 

remarcat atât „originalitatea operei‖, cât și „caracterul ei eminamente feminin‖, dar entuziasmul 

criticului se diminuează când scriitoarea încetează colaborarea cu Viața românească, intrând în 

cenaclul Sburătorul, unde literatura ei va fi admirată pentru studiul psihologiilor „morbide‖, 

„ilogice‖, „complexe‖, „rafinate‖, „intelectualizate‖, după convingerea lovinesciană. La 60 de ani, 

va primi Marele Premiu al S.S.R (1946), dar și Premiul Național pentru proză (1946).  

 Literatura feminină practicată de Hortensia Papadat-Bengescu este considerată de E. 

Lovinescu „romantică și subiectivă‖, un mediu propice unei fuziuni între „emoțiune și analiză‖, 

marcată prin evoluția de la notația lirică la epica obiectivă. Ov. S. Crohmălniceanu alătură acestei 

fuziuni amprenta stendhaliană, cu o vădită propensiune spre lirism și spirit analitic, în care 

„autoobservația lucidă nu stinge, ci, dimpotrivă, amplifică  viața emoțională‖
1
.   

 Mediul citadin este coordonata ce definește epica Hortensiei Papadat-Bengescu, orașul 

putând fi considerat un suprapersonaj privit „în interior‖, devenit cadrul existenței unor eroi cu 

origini dintre cele mai diverse, însă toți doritori de a deveni o „elită‖ (G. Călinescu). Așa cum 

anticipase Pompiliu Constantinescu, destinele eroilor romanului modern, inclusiv cei ai Hortensiei 

Papadat-Bengescu, nu mai sunt determinate de factorul economic, ca la Rebreanu. Se cultivă luxul 

și ambianța citadină, în totală opoziție cu penuria și atmosfera rurală din Ion.  

                                                             
1 Ovid S. Crohmălniceanu, Literatura română între cele două războaie mondiale (vol. Proza), Editura pentru literatură, 

1967, pg. 429 
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 Mediul descris de scriitoare este o lume a parveniților, a îmbogățiților peste noapte, „oameni 

cu sufletul încă primitiv și grosier sub reflexe de aur și purpur. Din civilizație, ei  nu au decât 

confortul‖
2
. Este o lume estropiată, emfatică, populată cu personaje precum plutonierul Lică 

Trubadurul, „făinăreasa‖ Ada Razu, milionarul Drăgănescu din familie de cârciumari sau Elena 

Drăgănescu, descendenta unui „accizar‖ din Mizil. 

Opera celei mai de seamă scriitoare a perioadei interbelice s-a situat între două confinii: 

„subiectiv‖ și „obiectiv‖. Dacă în Ape adânci se înregistrează o fază subiectivă, lirică și confesivă, 

se trece apoi la o etapă intermediară în Balaurul și se ajunge la romanele de maturitate, „obiective‖. 

La baza acestei interpretări stă o teză a lui E. Lovinescu, cel care vorbește despre „evoluția de la 

subiectiv la obiectiv‖. Nicolae Manolescu distinge accepțiile acestor termeni, remarcând faptul că 

observația lovinesciană vizează două etape: de tinerețe („subiectiv‖) și de maturitate („obiectiv‖) în 

evoluția romanului. De altfel, romanul psihologic a fost asociat cu subiectivitatea prin caracterul 

confesiv, liric, întors spre subiect, pe când romanul social s-a apropiat de obiectivitate prin 

caracterul de observare a relațiilor exterioare.  

 Influența autobiograficului conferă operei bengesciene o dimensiune a autenticității prin care 

autoarea urmează, involuntar sau nu, postulatul epocii: literatura adevărată înseamnă viața 

adevărată. Prozele de început, concretizate în nuvele precum Ape adânci (1919), Sfinxul (1920), 

Femeia în fața oglinzii (1921), Balaurul (1923), Romanță provincială (1925), Desenuri tragice 

(1926) concentrează neîmplinirile din viața reală ale scriitoarei: se învederează un univers snob, în 

care femeia este supusă unor convenții ale societății, „trăind în primul rând ca femeie, apoi ca ins 

social, moral etc.ŗ
3
.  Povestitoarea se identifică, de multe ori, cu însăși autoarea, deoarece realitatea 

exterioară se raportează la o conștiință singulară. Se simte influența propriilor trăiri, spontaneitatea 

empirică ce anulează pe alocuri travaliul artistic, autenticitatea care-și extrage seva din scrisorile 

către prietene sau din caietele de note. Dominant este subiectivul, iar eroii acestor proze corespund 

unor matrice de impresii, nu unor contururi psihologice definite clar: „Amestecând inextricabil 

analiza, reflecția, comentariul liric, alternând pagina de jurnal intim cu poemul în proză, volumele 

acestea sunt scrise la persoana întâi chiar când gramatical o folosesc pe a treiaŗ
4
.  

 G. Călinescu vedea în aceste prime volume niște „documente ale sufletului feminin‖ din 

care au fost excluse total artefactul și idealizarea femeii. Sunt creații în care rezonează o fuziune 

culantă între analiză și lirism, ce dă naștere unor figuri feminine dincolo de care se regăsește însăși 

autoarea.  

 În Ape adânci, eroina descoperă între coperțile unei cărți câteva scrisori pe care începe să le 

citească, deși nu-i erau adresate. Acest procedeu al scrisorilor e considerat de Manolescu „naiv și 

romanțios‖
5
. Prozele de început surprind femei precum Bianca („Lui Don Juan, în eternitate îi scrie 

Bianca Porporata‖), Manuela („Femeia în fața oglinzii‖) sau eroina din Marea (fără nume) ce 

reprezintă variante ale aceluiași „prototip‖, trăind într-o lume pe care și-o proiectează, diferită de 

realitatea propriu-zisă. Această tendință de sondare a sufletului feminin pornește dintr-o afinitate a 

scriitoarei pentru explorarea unor noi dimensiuni: „Studiul femeii mi-a părut totdeauna mai 

interesant decât al bărbatului, fiindcă la bărbați faci înconjurul faptelor și faptele sunt rareori prea 

interesante, pe când femeia are o rezervă bogată de material sufletesc, în căutarea căruia poți 

pleca într-o aventuroasă cercetare plină de surprizeŗ.
6
  

 Volumul Ape adânci începe cu Marea și se încheie cu Femei între ele, două procedee 

artistice devenind factori de catalizare a notației propriilor senzații sau ale altora, după cum remarca 

Nicolae Manolescu: „exteriorizarea sufletului‖ și „interiorizarea lumii‖. Cel de-al doilea este 

semnificativ, deoarece romanele scriitoarei se vor naște din nucleul reflexiv, în care conștiința 

                                                             
2 Mihail Ralea, Perspective, 1928 
3 Ov. S. Crohmălniceanu Literatura română între cele două războaie mondiale (vol. Proza), Ed. pt. lit.,1967, pg. 433 
4 Silvian Iosifescu, Prefață Concert din muzică de Bach, Ed. pt. lit., București, 1967, pg. VIII 
5 Nicolae Manolescu, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, Ed. Gramar, București, 2007, pg. 297 
6 Hortensia Papadat-Bengescu, Ape adânci, 1919, Ed. Cultura națională, 1923, pg. 155-156 
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devine o oglindă a lumii: „și cu asta ne aflăm deja la confiniile ionicului‖
7
. Frapează în acest volum 

stilul greoi, căutarea exagerată a neologismului „nearmonic și nefolositor‖, după cum bine observa 

E. Lovinescu, ceea ce conduce la concluzia că autoarea se voia cu totul în sfera modernului, rupând 

firul logic al exprimării limpide: „ce tot murmuri, Alina? Nu ești mulțumită, te simt cicălitoare și 

mă plictisești … și tu, și toți. Parcă poți să te plimbi pe nisip, cu eter și valeriană … Aici sunt numai 

scoici, scoici pline cu apă de mare. Atât mai bine! Flacoanele îmi sunt urâte; ele sunt pentru 

bolnavi, iar eu nu sunt bolnavă.ŗ
8
 Scrisorile devin reflecții scriptice ale tumultului din interior, 

reflectând gândul „ca într-o oglindă‖ (Marea.) 

  Pe de altă parte, în Femei între ele cotidianul întâlnirilor feminine devine fundamentul 

construcție analitice intrinsece. Apariția uneia dintre doamnele de al căror nume se leagă o serie de 

aventuri și de legende generează un prilej de analiză: „Ne-am uitat deodată după dânsa; a trecut 

ducând cu ea tot vidul vieților zgomotoase și zadarnice. Și tăcerea plăcută, comunicativă, continua 

între noi. Se topeau în acea tăcere toate micile piedici, mureau în ea încet toate disentimentele (…) 

Ce puternic trebuie să fie farmecul acestei pline armonii între doi și pe alte drumuri ale 

sufletului!ŗ
9
 

 Anumite tehnici narative ale autenticității devin recurente în opere precum Balaurul, în care 

se regăsește formula jurnalului intim al eroinei Laura, soră de caritate în timpul războiului, a cărei 

existență stă sub semnul contactului permanent cu boala, durerea, suferința și, mai ales, moartea. 

Războiul este personificat, văzut ca un balaur întruchipat de trenul răniților. Personajele au existență 

de sine stătătoare: coana moașă, popa Cristea, dascălul Gore, care suferă influența determinărilor 

sociale; cum se eliberează de sub amprenta morții, imediat încearcă să se înavuțească. Opera are 

valoarea unui document literar, o formă de acuzare adusă Primului Război Mondial, autoarea 

deschizând drumul prozelor de gen, abordate ulterior de Liviu Rebreanu (Pădurea spânzuraților), 

Camil Petrescu (Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război) sau Cezar Petrescu 

(Întunecare). Laurenția (Laura) este un alter-ego al autoarei, poate „chiar propriul ego 

necontrafăcut printr-o intenție de înstrăinare epică
10

ŗ. 

 O altă operă în care se regăsește amprenta peremptorie a autobiograficului este Romanța 

provincială, un volum ce apare ca urmare a călătoriei scriitoarei prin diferite orașe, urmând cariera 

de avocat a soțului. Câmpul de observație se lărgește, atenția este îndreptată către „fetiță‖, un 

personaj exponent al fragilității: „Trupul ei firav, cu pielița subțire peste oscioarele delicate, abia 

rotunjite de aluatul crud al cărnii, nu opunea nicio rezistență, nicio opacitate, era ca și transparent 

pentru schimbul dintre fluidele exterioare și cele interioareŗ
11

. Este vădită optica subiectivă, care 

va continua și în Sânge, dar cu o forță de intruziune mai mare, dată fiind ingerința autobiograficului: 

„din gâtul ei încordat și plin, curgea un șiroi de sânge și cămașa de percal decoltată rotund era 

udă de pârâul lui; bluza sfâșiată atârna de o parteŗ
12

.  

 Autoarea insistă asupra investigației psihologice și asupra reconstituirii unui „circuit‖ al 

sângelui ce pare să invadeze totul. Doctorul Mihai a comis o crimă, cucoana Ileana e introvertită, 

domnișoara Elena, fiica Anicăi, are un furuncul incizat de dr. Mihai din care curge „un ocean de 

sânge‖. Sunt istorisiri care nu ocolesc amănuntul fiziologic grotesc sau legăturile inexplicabile, 

anticipând problematica romanelor: tânărul tuberculos are o presupusă relație cu o femeie mai în 

vârstă, doamna Vanghele, „foarte grasă, greoaie de tot la mișcări (…) un corp diformat de 

obezitate, o față mare, urâtă, cu trei rânduri de guși…ŗ
13

 

 În Desenuri tragice, incluzând trei nuvele, Camera de închiriat, Sărbătorile în familie și 

Domnul Kilian, predomină maniera naturalistă cu o atmosferă cenușie. Bătrâna care urmărește de la 

                                                             
7 Nicolae Manolescu, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, Ed. Gramar, București, 2007, pg. 302 
8 Hortensia Papadat-Bengescu, Nuvele. Povestiri (Ape adânci. Marea), Ed. Minerva, București, 1980, pg. 54 
9 Idem pg. 83 
10 Florin Mihăilescu, Repere istorico-literare în Nuvele. Povestiri, Ed. Minerva, București, 1980, pg. 655  
11 Hortensia Papadat-Bengescu, Nuvele. Povestiri (Fetița), Ed. Minerva, București, 1980, pg. 426 
12 Idem (Sânge), pg. 447 
13 Idem (Romanță provincială), pg. 413 
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fereastră viața străzii (în prima nuvelă) demonstrează participarea mentală, dar refuză implicarea 

directă:„ Ea sta la fereastră în toate zilele. Nu avea nicio altă ocupațieŗ
14

. Mai târziu, Aneta Pascu 

din Rădăcini  va avea și ea un loc de observație în casa din Vaslui. Ovid S. Crohmălniceanu 

identifică procesul de obiectivare a prozei scriitoarei, care trece etapizat de la un nivel la altul, 

accelerând această evoluție prin abordarea genului dramatic (drama psihologică Bătrânul). În anul 

apariției volumului Desenuri tragice, autoarea recunoștea, într-un interviu dat lui I. Valerian, 

afinitatea pentru autenticitate definită ca întrupare a adevărului, ca reflectare a realului însuși, 

eliberat de artificiul compozițional. Viziunea este similară celei a Virginiei Woolf, pentru care 

realitatea este un soi de „anvelopă‖ care înconjoară umanul: „Am fost întrebată de ce privesc cu 

atâta severitate personagiile mele… Nu asupresc, dar nu acopăr. Deoarece mi-am propus adevărul 

(…) mica lume pe care o înfățișez nu este aleasă din specimene excepționale, ci dintre oameni 

curenți și cu fapte uzuale.
15

ŗ 

Gheorghe Glodeanu considera că romanciera nu acceptă compromisul între propria 

experiență, ca fapt trăit, și pura ficțiune. Hortensia Papadat-Bengescu fie transcrie ceea ce a simțit 

sau a experimentat direct, așa cum se întâmplă în prozele de debut, fie încadrează totul în sfera 

imaginarului, ca în ciclul Hallipilor. Totuși, o asemenea delimitare tranșantă  nu se putea face fără o 

tranziție de la conflictul exterior la cel interior, căci romanciera nu se oprește la simpla notare a 

realității, ci se îndreaptă spre analiza psihologică, dublată de introspecție, ceea ce conduce la 

„relativizarea perspectivelor, adică la subminarea treptată a poziției scriitorului omniscientŗ.
16

 

La Hortensia Papadat-Bengescu nu a existat intenția de a „părea autenticăŗ sau de a „nuŗ 

face literatură, după cum remarca Dumitru Micu. Autenticul operei rezidă fără echivoc din calitatea 

de „document sufletesc.‖
17

 Prin tendința de a trăi intens stările personajelor sale, de a și le însuși ca 

pe propriile experiențe, „de a-i plânge, chiar a-i deplânge‖ conform afirmațiilor sale, proza 

bengesciană capătă valențe confesive per ansamblu. Observația criticului este pertinentă, căci 

scrierile romancierei rareori „înfățișeazăŗ, ci mai degrabă „relateazăŗ și „nu se mulțumește să 

expună, ci, relatând, articulează vocabule și propoziții exclamative.ŗ
18

 Este o literatură confesivă 

specioasă care configurează o autenticitate a stărilor sufletești încă din prozele de început, 

continuată în romanele voit obiective. De fapt, dezideratul romancierei nu a constat în „simularea‖ 

autenticității, ci în „zugrăvirea‖ într-un mod cât mai autentic a unui mediu aparent banal, populat de 

eroi fără calități, „dezeroizați‖. 

 Universul snob se prefigurează fără echivoc în Ciclul Hallipilor, populat de indivizi 

„exagerat stilizați‖ (G. Călinescu), interesați de părerea celor din jur și de acceptarea specioasă în 

„lumea bună‖. Ei nu au lipsurile sau ambițiile eroilor balzacieni, ci sunt niște parveniți, după cum 

bine observa Mihail Ralea, care trăiesc într-un  mediu rebarbativ, amoral, de multe ori detestabil. 

Destinul acestor eroi este devoalat într-o manieră contingentă de autoare: nașterea Mikăi-Lé, a 

păcatului Lenorei, apare separat în nr. 2/1925  din Cetatea literară, moartea lui Nory este prezentată 

în 1943 în Vremea. A doua cronică de familie, după ciclul Comăneștenilor al lui Duiliu Zamfirescu, 

ciclul Hallipilor cuprinde romanele Fecioarele despletite (1926), Concert din muzică de Bach 

(1927), Drumul ascuns (1933), pentru ca în romanul Rădăcini (1938) să apară în plan secund eroi 

din primele volume.  

 În Fecioarele despletite, interesul se focalizează pe psihologia personajelor, pe 

automatismele lor instinctive și convenționale. Prezența personajului raisonneur, Mini, concede un 

fir narativ pertinent, ea fiind cea care povestește întâmplările de la Prundeni, devenind conștiința ce 

reflectă gesturile și cuvântările personajelor.  De exemplu, Mini, Nory și Lina fac o vizită la 

domeniul Prundeniului, iar singura versiune a evenimentelor din acea zi este oferită de Mini. Rolul 

                                                             
14 Idem (Cameră de închiriat), pg. 510 
15 Apud Doina Curticăpeanu, Repere istorico-literare în Nuvele. Povestiri, Ed. Minerva, București, 1980, pg. 648  
16 Gheorghe Glodeanu, Poetica romanului interbelic, Ed. Ideea Europeană, ed. a II-a, București, 2007, pg. 169 
17 Dumitru Micu,  În căutarea autenticității, vol I, Ed. Minerva, București, 1992, pg. 130  
18 Idem, pg.139 
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revolut al acestei eroine este identificat de Nicolae Manolescu, criticul nevăzând în Mini „o 

deghizare romanescă a doamnei Bengescu, ci un personaj autonom, în carne și oase, cu un fel 

propriu de a gândi și a simți‖
19

. Deși perspectiva narativă este atribuită unui personaj, totuși 

romanciera nu subiectivează suficient limbajul, nu neapărat prin folosirea narațiunii la persoana I, ci 

prin încercarea de fluidizare a firului conștiinței. Gândurile personajului urmează o ordine anume, 

ceea ce indică „o supraveghere auctorială a fluxului de conștiințăŗ
20

. 

 Femininul este definit prin senzualitatea fatală a Lenorei, căsătorită cu un tip abulic, Doru 

Halllipa, stăpânul domeniului Prundeni. Această femeie va semăna dezastrul încă de la căsătoria cu 

primul soț, locotenentul Paulici, care s-a sinucis. Cele două fete ale Lenorei, Elena și Coca-Aimeé, 

sunt crescute cu o grijă excesivă. Apare motivul bastardului, Lenora dând naștere unei fiice 

nelegitime, Mika-Lé, care dovedește înclinații perverse, izolată de familie pentru a evita un scandal. 

Ascunzându-și cu perseverență păcatul și cuprinsă de apatie nervoasă, Lenora este internată la 

sanatoriul lui Walter, în timp ce Doru Hallipa se întoarce la prima iubire, Eliza, după ce vinde 

Prundeniul. Martora tuturor acestor evenimente este „buna Lina‖, doctorița. Însă, această evoluție a 

personajelor nu a mai permis aprofundarea unor tehnici narative precum introspecția sau unicitatea 

perspectivei (ca la Mini), sau fluxul conștiinței ori monologul interior ca la Virginia Woolf sau 

Nathalie Sarraute, ceea ce l-a determinat pe Nicolae Manolescu să recunoască orientarea Hortensiei 

Papadat-Bengescu spre tipologia romanescă a doricului. 

 Diegeza din cel de-al doilea roman al ciclului  accentuează caracterul veros al mediului 

descris. În Concert din muzică de Bach, acțiunea urmărește evenimentele din casa Elenei, fiica 

Lenorei, căsătorită cu Drăgănescu, descendent al unei familii de cârciumari, dar foarte bogat, dar și 

din casa doctoriței Lina Rim. Elena l-a luat de soț pe Drăgănescu în spirit de sacrificiu, pentru a 

acoperi rușinea provocată de Mika-Lé și pentru a-l pedepsi, crede ea, pe prințul Maxențiu pentru 

nehotărârea lui în a o lua de soție. Doctorița Lina, diformă și bondoacă, se căsătorește cu profesorul 

Rim, croindu-i o carieră universitară. Dar Rim se dovedește a fi „personaj demoniac‖ (Ov. S. 

Crohmălniceanu), secondat în planurile sale de gemenii Hallipa, doi detracați. Rim o urmărește 

bolnăvicios pe Sia, o fată crescută de doctoriță și are gânduri de parvenire, încercând să treacă pe 

numele lui casa cumpărată de Lina.  

 Încă de la început se face auzită vocea unui narator omniscient, spre deosebire de Fecioarele 

despletite  unde există acea conștiință reflectoare, Mini. Doar pe alocuri se resimte influența 

„reflectorilor‖. Scena în care Ada Razu îl prezintă pe Lică Petrescu soțului său rezumă semnificativ 

situația reală, iar perspectiva se mută pe rând de la un personaj la altul, fiecare devenind un fel de 

„reflector‖: „Lui Maxențiu i se păru că Lică gândește: «Iată-mă! Eu sunt locțiitorul, amantul, și vin 

să mă așez confortabil în culcușul tău de cadavru viu, căruia îi vom face în curând un sicriu» (…) 

«E dus pe copcă!» gândea sumar Lică. Ada băgă de seamă ce rău arată bărbatu-su. «Ce Dumnezeu 

are?» se întrebă.ŗ
21

   

 Simbol al mahalalei bucureștene este Lică Trubadurul, din a cărui relație cu Lina a rezultat 

Sia, „exemplar uman obtuz, idiotizat, un fel de piatră mișcată de inerție.ŗ
22

 Fost plutonier-major, el 

este exponent al unei lumi pe cale de dispariție, țintă a pasiunii Adei Razu, prințesa căreia îi oferea 

lecții de echitație și care îl luase de soț pe firavul prinț Maxențiu. De data aceasta, femininul capătă 

un contur vulgar și calculat în persoana Adei Razu, care îl lasă pe prinț să piară în mizerie și care îl 

aduce în casă pe Lică, ajutându-l să devină deputat. 

 Romanul are drept intrigă organizarea unui concert din muzică de Bach, în saloanele Elenei, 

pretextul ideal pentru Ada de a-l introduce pe Lică în lumea bună. Elena îl întâlnește pe Marcian, iar 

profesorul Rim o vânează pe Sia. În cele din urmă, concertul are loc în biserica unde este adus 

                                                             
19 Nicolae Manolescu,  Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, Ed. Gramar, București, 2007, pg. 313 
20 Idem, pg. 320 
21 Hortensia Papadat-Bengescu, Concert din muzică de Bach, Ed. pt. lit., 1963, pg. 58 
22 Ov. S. Crohmălniceanu Literatura română între cele două războaie mondiale (vol. Proza), Ed. pt. lit.,1967, pg. 441 
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trupul vătămat al Siei. Erosul urmărește aici trei direcții: la Elena Drăgănescu este supus 

convențiilor, la Ada Razu este cinic și calculat, iar la profesorul Rim este „animalic și morbid‖.
23

 

 În Drumul ascuns surprinde artificialitatea, pentru că a rămas doar eticheta, deoarece, de 

exemplu, între doctorul Walter și Coca-Aimeé relațiile sunt protocolare. Lenora se căsătorise cu 

Walter, care încerca, prin acest mariaj, să ascundă un trecut rușinos. Coca-Aimeé, fiica Lenorei,  își 

dorește să devină soția lui Walter, în locul mamei sale care, bolnavă de cancer, preferă moartea, 

ascunzându-și boala. Pe de altă parte, Elena Drăgănescu pleacă în Elveția cu Marcian, iar 

Drăgănescu, după încercări eșuate de a-și recupera soția, moare la întoarcerea în țară, în același 

salon al doctorului Walter, devenit un „golf al epavelor‖
24

. Romanul descrie baluri, dineuri, 

plimbări cu automobilul, iar aspectul erotic stă sub semnul unei ușoare perversități, ceea ce conferă 

o nuanță proustiană prin conturarea acestei atmosfere de snobism, cu toate „consecințele ei: 

artificialitate, perversiune, boală…
25

‖. Evoluția romanului se realizează prin analiză, în detrimentul 

epicii, la care contribuie și folosirea preponderentă a imperfectului și a mai-mult-ca-perfectului care 

înlocuiește perfectul simplu. Accentul nu se mai concentrează pe introspecție, tendința spre 

obiectivare devine pregnantă, vocile auzindu-se din exterior „par derrière‖: „Lenora deschisese 

ochii privind în jur ca întoarsă de pe altă lume. Fixase lung pe Walter întinzând spre el mâna (…) 

Lenora accentuase surâsul ei sărăcăcios și ofilit. Răvășirea grozavă, masca canceroasă, 

antidesenul mortuar, tot nu reușise a o urâți complet. Walter se așezase pe marginea patului, 

luându-i mâna, pe care Lenora i-o strânsese prin crispații mici.ŗ
26

 

 Analizând acest ciclu, criticul Nicolae Manolescu se raportează la factorul social, 

identificând o burghezie, „destul de proaspătă socialmente, spre a nu-și fi pierdut cu totul 

instinctele primare, naturale, de clasă în ascensiune.‖
27

 Este burghezia bucureșteană de după 

Primul Război Mondial disecată în abisul țesuturilor psihice cu „bisturiul întemeietoarei romanului 

psihologic românesc‖.
28

 Mediul citadin pervertit de influența mahalalei sordide, femininul fatal 

versus femininul vulgar, boala și obsesiile, dezechilibrul emoțional și psihic sunt tot atâtea motive 

de redimensionare a operei bengesciene către o autenticitate ontologică, interesată de a descrie 

„senzația însăși‖ și de a surprinde „realul în toată concretețea lui‖. În lipsa unor formule consacrate 

ale prozei autenticiste, romanele Hortensiei Papadat-Bengescu, deși scrise în maniera unei 

obiectivități asumate, propun o „dezeroizare a personajuluiŗ
29

 , fără ca autoarea să fie preocupată, 

precum Camil Petrescu, de problema credibilității. Relația autor-cititor se bazează pe încredere, 

deoarece lectorul trebuie să accepte, fără ingerința incertitudinii, că faptele relatate sunt reale. 

Autenticitatea se configurează aici prin „pictura de medii, de cadru social, în portretizări, cât și în 

transmiterea de mișcări sufletești.ŗ
30

 

 Rădăcini este un roman în care eroii încearcă să-și găsească drumul spre matcă, dar toate 

întâmplările conduc la un sfârșit de-a dreptul „simptomatic‖. Nory și Dia, surori vitrege, sunt 

protagoniste, fiecare definite într-o altă manieră: Nory este o feministă convinsă, dar lipsită de 

feminitate, preocupată de politică și avocatură, fascinată de aerele Diei; aceasta din urmă adevărata 

descendentă a Baldovinilor, etalează o aroganță „princiară‖. Între cele două femei se creează, în 

egală măsură, o afinitate și o vrăjmășie cu „rădăcini‖ în trecut. Încercarea lui Nory de a reface 

domeniul Baldovineștilor pentru sora ei eșuează, deoarece Dia pleacă în străinătate; prin Dia, Nory 

vrea să-și regăsească originea și să-și redobândească statutul în societate. 

 Pe de altă parte, Elena se reinstalează la Prundeni, intenționând să-și crească acolo fiul firav, 

descendent al lui Drăgănescu. Dar Ghighi se sinucide, spânzurându-se, iar Elena părăsește țara, 

                                                             
23 Idem, pg. 427 
24 Idem, pg.442 
25 Nicolae Manolescu, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, Ed. Gramar, București, 2007, pg. 337 
26 Hortensia Papadat-Bengescu, Drumul ascuns, Ed. pt. lit., 1963, pg. 428 
27 Nicolae Manolescu, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, Ed. Gramar, București, 2007, pg. 329 
28 Dumitru Micu,  În căutarea autenticității, vol II, Ed. Minerva, București, 1994, pg. 139 
29 Idem pg. 138 
30 Idem,pg. 145 
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însoțindu-l pe Marcian în Elveția. Boala reprezintă o cale de acces spre ființa profundă: Maxențiu se 

izolează de lume prin boală, redescoperindu-se pe sine; apare Aneta Pascu, suferindă de mitomanie, 

care își creează un propriu univers populat de fantasme; sanatoriul lui Walter este un refugiu pentru 

bolnavi închipuiți, un mediu din care tocmai cea care suferea de o boală reală, Lenora, fusese 

înlăturată. Astfel, este vădită încercarea de revitalizare a „familiei‖, constituind un roman „hibrid‖, 

cu „elemente de roman vechi și inovații nesedimentate‖
31

. Însă, încercarea pare eșuată, deoarece 

este o lume care își pierde corporalitatea și se dezintegrează, iar eroii sunt orientați de autoare spre 

un final peremptoriu: „Rădăcinile se usucă, pentru că arborii nu mai au sevă, oamenii aceștia au 

ieșit din istorie și, cu implacabilitatea cu care ea îi condamnă, autoarea îi conduce către sfârșitul 

lor.ŗ
32

  

 Aceeași mică burghezie este supusă observației sociale și în romanul din 1933, Logodnicul. 

Costel, fiul unui dascăl din Brăila, vine în capitală aspirând la o carieră de avocat. Căsătoria cu una 

dintre fetele unei familii modeste îl conduce la un eșec, având un trai promiscuu într-o mahala 

bucureșteană, care devine un factor perturbator. Ana moare, iar Costel este readus la Brăila de 

părinții lui, în special mama, căsătorit cu zestre și lansat în politică.  

 Literatura Hortensiei Papadat-Bengescu ilustrează evoluția romanului românesc citadin către 

psihologism, acțiunea propriu-zisă fiind înlocuită de analiză. Influența modelului european 

proustian se resimte doar în Rădăcini, prin tehnica memoriei involuntare, în timp ce restul 

romanelor sunt construite pe baza observației, a descrierii și analizei stărilor de spirit: „Uneori 

analizele acestea, pătrunse de numeroase elemente senzoriale, dobândesc largi dezvoltări (…) 

printr-o metodă de istovire a amănuntului psihologic (..) care amintește de aproape de tehnica 

ingenioaselor și abundentelor analize ale lui Marcel Proustŗ
33

. Scriitoarea surprinde „murdăriile 

lustruite‖ (G. Călinescu), adică acele tragedii mascate de convenții mondene, snobismul unei 

burghezii detracate, aspect sesizat și în opera lui Proust, Sodome et Gomorrhe. Lumea romancierei 

include un mediu „aristocratic‖ care se dorește, ca și la Proust, inaccesibil celor din afară, o 

„protipendadă de parveniți‖ (Dumitru Micu). Marasmul lent al unei clase sociale factice, alterate de 

procesul involutiv este, în fapt, viziunea sociologică a romanului proustian. La o scară mult redusă 

din toate punctele de vedere (istoric, socio-cultural, spațial, temporal), aceeași viziune se recunoaște 

și în ciclul Hallipilor, ceea ce-i permite autoarei să descrie mondenul surprins prin intermediul 

                                                             
31 Nicolae Manolescu, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, Ed. Gramar, București, 2007, pg. 338 
32 Ov. S. Crohmălniceanu Literatura română între cele două războaie mondiale (vol. Proza), Ed. pt. lit.,1967, pg. 443 
33

 Tudor Vianu, Arta prozatorilor români, ed. Orizonturi, București, 2010, pg. 356 
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conversației. Astfel, se stabilește rolul de deschizătoare de noi orizonturi în proza românească a 

Hortensiei Papadat-Bengescu. 

 Proza scurtă de început a Hortensiei Papadat-Bengescu, pusă sub semnul confluenței dintre 

analiza psihologică și lirism, se încadrează unei autenticității bazate pe redarea adevărului și pe 

influența autobiograficului, folosind tehnica jurnalului intim și a narațiunii la persoana I. Eroinele 

sunt proiecții empirice ale experiențelor autoarei, sondarea psihicului feminin fiind unul dintre 

dezideratele creației bengesciene ce amintește de aventura pătrunderii abisale în conștiința 

personajelor la Virginia Woolf. Se înregistrează o perioadă de tranziție de la subiectiv la obiectiv, 

către lumea romanului de analiză psihologică, unde se regăsește metoda proustiană a memoriei 

involuntare (Rădăcini), dar și tendința de regăsire a echilibrului în urma parcurgerii unui purgatoriu, 

demonstrând astfel funcția mimetică a literaturii. 

 Autenticitatea este înțeleasă ca un simbol al picturii sufletești, al redării directe a „senzației‖, 

al conturării în mod „autentic‖ a unui mediu aparent inaccesibil, dar străpuns de indivizi proveniți 

din subsolurile societății.  
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Abstract:Magda Isanos, without a doubt, belongs to Modernism due to the literary age of which it is part, 

but especially thanks to the content of her texts and their forms. 
The bessarabian wrote mainly lyrical lyrics and after reading them, one could notice the appetite for the 

imperfect rimes, feminine, for the technique of enjabambament illustrated in texts suc as Fever, Angels, 
Forest etc., features that frame the work in modernism. Promoting the white line is also a feature of the 

literary trend mentioned.  

The structure of the texts consists of an invariable number of verses, their placement in the page, the 

constant use of pauses and suspension points, which notes the emotional pauses of the poetic ego, again 
illustrates the fact that Magda Isanos can be integrated into the modernist era. The genre of poetry by 

Magda Isanos brings to light a mitopoetic culture, characteristic of the great creators of virtual worlds. This 

is spurred by the eminescian poetics, but it is influenced, in particular, by interwar intellectual writers Tudor 
Arghezi and Lucian Blaga. 

The poetry of Magda Isanos has blagian influences, because it is always under the disturbing cham of the 

mistery, enhancing the mtaphysical feeling of existence.  

Also, the author has a model, as I mentioned, Tudor Arghezi, the writer from whom she borrows the 
religiosity that originates in reproaches, riots and psalms. 

For the efficiency of this research, I chose to use, as critical methods of analysis and interpretation, the 

thematic critique, psycho criticism, positivist critique, and the technique of overlapping the texts of the three 
authors, aiming to highlight the common aspects and their own texts to each writer. 

 

Keywords: modernism, positivistic criticism, metaphysical, psalm, lyrical.  

 

 

Magda Isanos aparține, fără doar și poate, modernismului, datorită epocii literare din 

care face parte, dar, mai ales, grație conținutului textelor ei și a formei acestora. Basarabeanca a 

scris, cu preponderență, texte lirice, iar în urma lecturării acestora se poate observa apetența 

autoarei pentru rimele imperfecte, feminine, pentru tehnica ingambamentului ilustrată în texte 

ca Febră, Îngerii, Pădurea etc., trăsături care încadrează opera în modernism. Promovarea 

versului alb este, de asemenea, o caracteristică a curentului literar amintit.  

Structura textelor, constituite dintr-un număr invariabil de versuri, așezarea acestora în pagină, 

utilizarea constantă a liniilor de pauză și a punctelor de suspensie, ce notează pauzele afective 

ale eului poetic,  ilustrează, din nou, faptul că Magda Isanos poate fi integrată în epoca 

modernă.   

În poeziile Magdei Isanos, cuvintele devin simboluri, sugestii, ascunzând în ele o reală 

încărcătură semantică. Astfel, se resimt influențe simboliste, mai ales, dacă se are în vedere 

afirmația lui Nicolae Manolescu: Mai evident este, de exemplu, că, indiferent de materialul ei 

obiectiv, poezia română modernă se naște din simbolism, luând cunoștință de sine și meditând 

asupra lumii, spre a cădea victimă tocmai acestei conștiințe, întorcându-se asupra ei ca asupra 

unei realități unice, suficiente. Și tradiționaliștii, și moderniștii ascultă de acest destin comun [1].  

Resemantizarea culorilor prin asociera acestora cu o stare de spirit, cu un sentiment sau cu o 

senzație aparține tot simbolismului, fiind preluată de către moderniști. 
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În cazul Magdei Isanos, culorile cele mai întâlnite în opera sa sunt albul (Peste câmpiile viitoare, 

Moartea prorociței), roșul (Sângele, Munții lumii, pe inima mea, Cântarea adormiților), verdele 

(Doamne, n-ajung pânř la tine, Dumnezeu), galbenul (Dumnezeu, În pădurile țării mele, Cântarea 

adormiților, Testament pentru fata mea), albastrul (Mama, Icoana) și negrul.  

Reprezentanta liricii basarabene  aspiră către modernism datorită inovațiilor prozodice, deși are 

texte în care preferă să păstreze anumite rigori clasice, datorită temelor pe care le abordează, iubirea 

și creația devenind modalități de explorare a lumii, reflectând timpul edenic, sacrul, mitul, 

transcendența și redempțiunea.  

Cercetând opera isanosciană, se poate observa însă că există un raport de complementaritate 

între modernism și tradiționalism, existând ecouri ortodoxiste, fiind valorificate motive specifice: 

casa amintirii, grădina de altădată, sentimentul înstrăinării etc.  

Modelul cel mai valoros pentru Magda Isanos este, fără doar şi poate, Mihai Eminescu. 

Ea reflectă din stilul lui nu doar temele şi motivele literare, ci şi poeticitatea, starea de spirit, 

limbajul. Echilibrul dintre planul teluric şi cel cosmic, celest, grădina paradisiacă reflectă 

maniera eminesciană, la care se raportează în mod creator. De la marele geniu ea învaţă tehnica 

racordării versului la sunetele transcendentale, vibrând în ele cosmosul. Fiind descompusă, 

natura este prezentată la Magda Isanos în frânturi de real ce sugerează, ca în lirica eminesciană, 

simbolurile naturii veşnice, în forme inteligibile raţiunii. Poemele autoarei ascund căutarea 

năucitoare de a găsi lucrurilor prelungire în veşnicie, de a intra în interiorul lor încărcat de 

conţinut semantic şi mister, de unde se poate ajunge în suprafaţa cosmosului: Căutam în iarbă 

şi-n mohor/ tainele ascunse tuturor./ Mă uitam în fântână şi-n iaz,/ şi-ascultam, Ŕ  îndelung Ŕ 

sub brazi… (Doamne, n-am isprăvit!). Poeziile ilustrează un ritual magic, vrăjitoresc, prin care 

se poate pătrunde în teritorii tainice dar, în acelaşi timp, ştiute, încadrate în frumuseţea 

începutului. Contemplaţiile fascinante, iluziile optice readuc dimensiunile desăvârşite ale 

existenţei: Anume deschise, zările/ vesteau pământurile primăverile./ Drumul fugea purtând 

călăreţii; pomii de aur şi-azur ai dimineţii/ creşteau ca-n poveşti,/ acoperind înaltele fereşti 

(Fata). Numeroasele imagini artistice ce alternează, cu nesfârşitele lor sensuri, întotdeauna 

deschise spre îmbogăţire, variatele sinestezii şi similitudini determină vraja, aducând aminte de 

începuturile lumii, unde totul tocmai se zămisleşte.  

Genul de poezie al Magdei Isanos îi pune în lumină o cultură mitopo(i)etică, 

caracteristică marilor creatori de lumi virtuale. Aceasta este izvorâtă din poetica eminesciană, 

dar este influenţată, mai ales, de scriitorii moderni interbelici Tudor Arghezi și Lucian Blaga.  

Avându-i drept modele pe marii deschizători de drumuri ai poeziei şi asimilând tehnica acestora 

de creare a universurilor poetice, ea întemeiază o lume a sa şi o însufleţeşte asemenea Marelui 

Creator. În acest act de creaţie imaginaţia constituie un element esenţial, deoarece permite 

înţelegerea legăturilor secrete între lucruri, fixează asemănări şi analogii dintre cele mai 

ciudate. Extraordinare sunt corespondenţele dintre parfum, sunet, emoţie, ce amintesc de 

simbolistul George Bacovia: Păsările cu aripi molatece,/ din smârcuri sălbatice,/ au zburat cât 

au zburat - / pe spatele lor era cerul culcat - / apoi începură să ciocănească/ tâmpla mea, gata-

n vis să-nflorească./ … S-aşezau pe pernele mele,/ pe lampa şi-n dantela din perdele,/ şi cântau, 

umflând guşele,/ c-au început să răsară brânduşele (Păsările). Întotdeauna, fiind receptivă la 

noi interpretări, poezia Magdei Isanos prezintă asemănări şi asociaţii variate, îmbinând spaţiile 

limitate cu cele nelimitate, ilustrând tehnica sinesteziei şi creând spaţii fabuloase cu ajutorul 

oglinzii, al visului şi-al reveriei.  

Scrierile precoce ale lui Lucian Blaga constituie un etalon pentru tânăra poetă, 

preocupată intens de a-i îndreptăţi pe cei oprimaţi de soartă. Poeziile ei sunt, uneori, reale 

ilustraţii încântătoare, manifestări ale fiinţei, depăşind latura expresionistă prin abordarea înt r-o 

nouă perspectivă a realului, prin entuziasmul dionisiac, prin stăpânirea titanică asupra timpului 

şi spaţiului. Nebunia, sentimentul absolutului, simţirea intensă a miturilor sunt îmbinate în 

poezia socială, mesianică şi în cea care este stăpânită de mister, moarte, de lumină, de pământ, 
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de ape, de dragoste. Poezia Magdei Isanos are influenţe blagiene, fiindcă se află întotdeauna sub 

farmecul tulburător al misterului, sporind sentimentul metafizic al existenţei. Poeta se 

integrează în grupul artiştilor care sunt ademeniţi de exprimarea arhetipului şi sacrului în 

faptele banale ale vieţii. Predominantele ficţiunii: pădurea, codrul, grădina, parcul, muntele, 

copacul, oceanul, marea, râul, lacul, câmpia, florile nu sunt elemente spaţiale neutre, ci servesc 

la iniţierea în misterele universului, sunt, de fapt, căi de acces la sacralitate. De pildă, în poezia 

Copilăria mea caracterul liric nu rezultă din descrierea peisajelor copilăriei, ci din sensibilitatea 

reconstituirii acestora,  într-un spaţiu geografic mitic, imaginar al strămoşescului şi al 

echilibrului sufletesc: Cine povesteşte în mine, cine/ mi-aduce aminte c-am trăit acolo,/ în ţara 

dintre sobă şi genunchii bunicului,/ întâia poveste cu zmei?  Universul zmeului ia naştere acolo 

unde miraculoasele răsărituri şi bicele de aur ale ploii stimulează spiritul într-o deplasare 

iniţiatică individuală spre fundamentul fiinţei.  

Magda Isanos a scris în timpul vieţii şi a pregătit pentru publicare texte care sugerează 

intens viziunea sa despre viaţă şi poezie. Volumul ei antum Poezii, tipărit în 1943, dă senzaţia 

unei puteri de construcţie minuţioase. Niciun vers nu este aşternut pe hârtie la înt âmplare. 

Cartea începe cu o ars poetica, poezia Pomii cei tineri şi se închide cu un Epilog. Poemul care-l 

precede pe ultimul, Poemul femeii care iubea primăvara, este, de asemenea, o ars poetica. În 

plus, autoarea şi-a construit volumul asemenea unei călătorii iniţiatice, de cunoaştere, fapt ce 

evocă modernitatea artistică.  

Considerăm că este necesar ca opera Magdei Isanos să fie analizată, în paralel, cu textele 

argheziene și blagiene. Astfel, într-o primă etapă a cercetării se poate observa că scriitoarea 

împrumută de la Arghezi religiozitatea care-și are originea în reproșuri, revolte și în psalmuri. 

Prin urmare, pentru a spori eficiența acestei etape de cercetare, am utilizat ca modele critice, de 

analiză și de interpretare, critica tematică, psihocrit ica, critica pozitivistă și tehnica 

suprapunerii, atât a textelor celor trei autori, urmărind să evidențiem metaforele obsedante, cât 

și a textelor proprii fiecărui scriitor.  

Textului isanoscian Copilul meu, să nu mă cauți! îi corespunde perfect poezia De-a v-ați 

ascunselea, scrisă de Tudor Arghezi, în care este tratată aceeași temă, cea a thanatosului, iar 

motivele sunt recurente.  

Un alt text arghezian, Cântec de boală, sugerează, la fel ca și în cazul tinerei scriitoare, că 

boala este harul[2], după cum afirmă Nicolae Manolescu în Metamorfozele poeziei.  

Poezia Logodnă, a lui Tudor Arghezi, tratează același subiect ca textul liric isanoscian, cu titlul 

omonim. De asemenea, imaginile artistice sunt similare, dacă se are în vedere faptul că în textul 

lui Arghezi apare structura lingvistică floare albastră, ce amintește clar de romanticul 

Eminescu,  iar în textul – pereche, albastrul apare în epitetul cromatic rochii albastre.   

Întoarcerea la origini, la elementele vegetale, este ilustrată în textul arghezian, Om cu om (Un 

om fusese-o frunză și numai om cu om/ Au izbutit să crească și să se facă pom/ Că moare 

frunza-n ramuri, puiandră și ușure/ Copacul viețuiește și s-a-nmulțit pădure./ Tu-ți răsplătești 

ursita de grabnică pieire,/ Făcându-te din omul prigoanei, omenire.), și în textul poetic 

isanoscian, Acuma cântecul s-a sfârșit (Acuma cântecul s-a sfârșit./ Nu știu de-i bine ori rău./ 

Din frunze-am cântat. Dumnezeu,/ lângă mine stând, mi-a șoptit.// De fapt nu era Dumnezeu, 

era pom./ Și câteodată avea glas de om. ), omul metamorfozându-se în frunză. Ambele texte 

lirice tratează tema vieții eterne și dorința eului poetic de a se dispersa în tot ceea ce există 

veșnic.  

Personajul binecunoscut, Făt-Frumos, se ivește în textul cu titlul omonim al lui Arghezi, dar și 

în poezia Cavalerul a Magdei Isanos, ilustrând esența mitică a textelor.  

Baba Moartea a lui Arghezi tratează, după cum se poate observa și din titlu, tema morții, 

preponderentă atât în lirica, cât și în epica Magdei Isanos.  

Raportându-ne la opera lui Lucian Blaga, constatăm că există niște teme și motive 

literare comune, cum ar fi: dragostea, marea trecere, grădina, casa părintească, soarele, oglinda, 
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fântâna, gorunul etc.  

Tema copilăriei pierdute și cea a întoarcerii la origine, ilustrată în foarte multe texte 

isanosciene, se regăsește, de pildă, în textul blagian Liniște între lucruri bătrâne.   

Lumina și întunericul, două aspecte total opuse, sunt tratate atât de Lucian Blaga, cât și 

de Magda Isanos, rezultând, fără doar și poate, că tânăra scriitoare basarabeancă l-a avut ca 

model pe cel al cărui destin a stat sub semnul cuvântului.  

Marea trecere, temă realmente blagiană, se regăsește în textele Magdei Isanos, omul 

reintegrându-se în vegetal și cucerind, astfel, eternitatea. Moartea este obligatorie, necesară, 

pentru a putea dobândi veșnicia.  

După cum afirmă însuși Mihai Cimpoi, ca la Blaga, dar fără substanța metafizică a 

viziunilor lui, Magda Isanos resacralizează lumea, o pune la loc, retrăgându-se în timpuri 

imemoriale, tăind din beznă prima stea, ca și omul primordial, ŗfără timp și fără vinăŗ [3]. 

 

Note de referință: 

[1] Manolescu, Nicolae, Metamorfozele poeziei, Editura Timpul, București, 1996, p.65 

[2] Idem, p.76 

[3] Cimpoi, Mihai, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, Editura Arc, Chișinău, 

1997, p.134 
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ALEXANDRU ANDRIȚOIU - ÎN ȚARA MOȚILOR SE FACE ZIUĂ,-HIS FIRST 

VOLUME OF POETRY 
 

Moza(Erdelyi) Marcela-Claudia 

PhD. student, „1 DECEMBRIE 1918” University of Alba Iulia 
 

 
Abstract:In literary criticism Alexandru Andriţoiu is considered a neoclassical poet. Neoclassicism is a 

literary artistic movement which has been remarked in the second half of the nineteenth century and the 
beginning of the twentieth century. This literary movement requires the domination of hardness having as a 

model Greek and Roman art. 

In the proletcultist  spirit of the time, Alexandru Andriţoiu debuted with the volume of poetry entitled "In the 
Romaniansř Land is Day" in 1953, awarded with the "State Prize", third grade. His poetry of a well-shaped, 

solid and straightforward upsurge embodies a strong feeling, able to vibrate with the same power, 

regardless of the states of mind that the reader has. Love to the country finds its source by honoring the 
heroes of Transylvania, where the present becomes heroic itself, by its interference with the past, but also by 

its social and material changes. 

The volume of lyrics has a rigorous theme in which social reality is exposed, becoming the poet of the facts 

and the evolution of the past life of motions. The thematic unit of the work is closely related to the unity of 
lyrical stamp. The events in people's lives stood at the basis of the lyrics and gave the author a strong 

emotional state, which tones the entire lyrical construction in different colors. The poet speaks instead of his 

heroes, but he also tells facts loaded with the pressure of the tragic situations that he created, where he is 
constantly around his brave people, that gives them a passage from one poem to another poem. 

Elaborately  and finely crafted texts, cleansed by any dramatic communication, delight him, but also make 

him feel a nostalgia for the imperfectness of the reader. The poetry is due to be taken into the precious 

creation of Romanian literature. 
 

Keywords:Love, honor, heroes, ancestors, prosperity. 

 
 

În critica literară Al. Andrițoiu este  considerat un poet neoclasic. Neoclasicismul este o 

mișcare artistică literară care s-a afirmat în a doua jumătate a secolului XIX și începutul secolului 

XX. Acest curet literar impune dominația rigorii, având drept model arta greacă și cea romană. 

Stilul neoclasic se caracterizează printr-o revenire la formele greco-romane, dezvoltând principii noi 

cu norme rigide, cum ar fi: claritatea expunerii, simplitatea structurii sale prin intermediul ordinii, al 

simetriei și al proporțiilor. 

 Eugen Simion observa ținuta neoclasică a poeziei lui Al. Andrițoiu, cultul versului, al rimei 

rare și minunate, dând o atenția deosebită prozodiein
1
. Gheorghe Grigurcu prețuiește în lirica lui 

Andritoiu versul rafinat, esențele capabile de a obiectiva, rodul unei maturități tehnice
2
. 

Al. Andrițoiu este așezat și-n filonul clasic și tradiționalist al poeziei de către Victor Felea, 

scriitorul semănând atât temperamental, cât și programatic toate valorile, de la exprimare până la 

cele de conduită. Felea consideră că poetul este o natură clasică, echilibrată, și horațiană capabilă 

de emoțiile cele mai pure, de gesturi pline de suavitate, eroul său clasic își contemplă cu bărbăție 

situația sa dramatică. Lirica sa evoluează între o simplitate rafinată și un imaginism livresc.
3
 

                                                             
1 Eugen Simion, Orientări în literatură comtemporană, București, Editura pentru Literatură, 1965, p. 137. 
2 Gheorghe Grigurcu, Teritoriu liric, București, Editura Eminescu, 1972, p. 211 
3 Victor Felea, Secțiuni, București , Editura Cartea Românească, 1974, p.58. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

763 

 

Poet neoclasic îl consideră și Paul Georgescu deoarece descoperă o poezie de factură clasică, 

clară, armonioasă, întrucâtva parsaciană. Aurel Goci spune că poetul devine mai târziu un 

clasicizant, ieșit din model și din timp, un cizelator împătimit al versului 
4
, care își revendică 

descendența din parsacianism. Este un poet cu țeluri clasicizate, care a oscilat între prolecultism și 

parsacianism. Aurel Gogi observă la Andrițoiu că se află pe linia principală a poeziei ardelenești, 

cultivată de Octavian Goga, Aron Cotruș definită prin entuziasmul social, forța propagandistică 

pentru un ideal național, unde poetul se identifică cu colectivitatea din care face parte, poezia sa 

fiind scrisă la persona întâi, numărul plural. Criticul afirmă în urma analizei făcute operei lui 

Andrițoiu, ca poetul propagă o serie de „voci‖, specifice poeziei prolecultiste, urmând ulterior să 

revină la o singură voce distinctă. Istoria e văzută în pas de marș cadențat, cu o mânie proletară, cu 

entuziasme și patetisme nestăvilite, tonul devenind evocator, imnic, solemn, smerit, ceremonios, de-

a dreptul copleșit de povara strămoșilor. 

În spiritul prolecultist al epocii, Al. Andrițoiu a debutat cu volumul de poezie În Țara 

Moților se face ziuă în 1953, premiat cu „Premiul de Stat‖, clasa a-III-a, impunând un poet care 

vine din grandioasa înflăcărare a lui Octavian Goga și a lui Mihai Beniuc de la începutul carierei. 

Ion Dodu Bălan observă că universul artistic divers și măreț al poetului include teme legate de 

cultul muncii creatoare și contructoare, sentimentul prieteniei, dorința spre sublim, strădania 

colectivă de a trona după legile frumosului
5
, dragostea într-un spațiu omenesc, tratate cu o 

adevărată putere artistică. Poezia sa de un avânt bine conturat, solid și tranșant, încadrează o simțire 

puternică, aptă să vibreze cu aceeași putere, indiferent de stările sufletești pe care le are cititorul. 

Dragostea față de țară își află izvorul prin cinstirea eroilor Ardealului, unde prezentul devine el 

însuși eroic, prin amestecul său cu trecutul, dar și prin schimbările sale sociale și materiale. 

Inflexiunea acestei poezii este înflăcărată, dar nu egoistă, formată pe tonalități mlădioase ale 

cântării cu iz autohton. În versurile de început se poate constata influența ardelenească, concretizată 

într-o poezie aspră, orgolios tărănească, propagandistă, anecdotică, în stilul și în spiritul 

proletcultist al epocii.
6
 În cuprinsul poeziei, cuvintele plumburii, vaporoase, cu faptele hotărâte, dar 

bine gândite, vor influența armonia versurilor, chiar dacă se exprimă în ritmuri populare, eseniene, 

bolintiniene sau neoclasice. 

La Alexandru Andrițoiu pregnanța limbajului din poezie este creată de prezența mai multor 

tipuri de rimă, remarcându-se prin folosirea rimelor rare. Astfel, substantive comune, alte părți de 

vorbire, precum și diverse locuțiuni, rimează cu nume proprii sau cuvinte latinești. În general 

poezia sa este una canonică, fiind organizată în strofe, de cele mai multe ori, catrene, cu rimă și 

măsură constantă.
7
 

Volumul de versuri În Țara Moților se face ziuă nu este alcătuit ca o colecție modestă de 

versuri, volumul are o tematică riguroasă în care este expusă realitatea socială, devenind bardul 

faptelor și a evoluției vieții din trecut a moților. Unitatea tematică a operei stă strâns legată de 

unitatea timbrului liric. Putem spune că evenimentele din viața oamenilor au stat la temelia 

versurilor și i–au stârnit autorului stări afective puternice, care nuanțează în diferite culori, întreaga 

construcție lirică. Autorul cunoaște intens acest colțișor de țară, de care se simte legat prin 

amintirile trăite și de impresiile pe care viața i le-a oferit. Din dorința de a grăi despre norodul țării 

sale, poetul se oprește din toți pământenii la moții pe care-i cunoaște amănunțit, fiind cei mai 

apropiați de sufletul său, de felul lui de ai simți și gândi. Al. Andrițoiu vorbește în locul eroilor săi, 

dar și narează fapte încărcate de presiunea situațiilor tragice create, unde el se află neîncetat în 

preajma vitejilor săi, ceea cei conferă un element de trecere de la un poem la alt poem. Prin graiul 

său ne împărtășește suferința moților din trecut, viața de mizerie și răzvrătirea aurarilor, ciubărarilor 

și a păcurarilor. Putem crede că scriitorul Geo Bogza cu reportajul Țara de piatră, l-a stimulat 

                                                             
4 Aureliu Gogi, Geneza și structura poeziei românești în secolul XX București, Editura 100+1 GRAMAR, p. 279. 
5 Ion Dodu Bălan, Delimitări critice, București, Editura pentru Literatură, 1964, p. 142 
6 Eugen Simion, Scriitori română de azi, IV, București, Editura Cartea Românească, 1989, p. 96. 
7 Viorica Popa, Limbajul poetic în opera lui Al. Andrițoiu, Oradea, Editura Aureo, 2014, p. 169-170. 
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foarte tare în scrierea acestor poezii, oferindu-i un tablou artistic deosebit. Poetul pune bazele 

acestei creații prin redactarea celor două cicluri de poeme ale volumului, intitulate: Trecute vieți din 

Țara Moților și cel de-al doilea În Țara Moților se face ziuă, având menirea de a întări linia 

tematică de bază, avantajul fiind de partea poemelor mai vechi lucrate minuțios și cu multă 

afecțiune, urmat apoi de al treilea intitulat ,Tinerețe. Din ciclul Trecute vieți din Țara Moților fac 

parte poemele Pastel moțesc, Întâmplare vânătorească, Târgul de fete de pe muntele Găina, Prânz 

domnesc la Brad scrise în 1952. Aprecirea binemeritată de care s-a bucurat în rândurile cititorilor îl 

fac pe poet să-și folosească foarte mult cunoștințele despre viață și impresiile vii, dar și de creațiile 

înaintașilor săi. Poetul le-a închinat câte un poem-elogiu lui Mihai Beniuc „poetul cremenei 

detonate, temperament exploziv, dar capabil și de minuni de gingășie‖
8
 și lui Geo Bogza un mare 

liric care l-a făcut pe Alexandru Andrițoiu să prețuiască observația, îndrumându-l către meșteșugul 

greu al selectării detaliului semnificativ. Fiecare din aceste poeme se întemeiază având punctul de 

plecare pe o idee valabilă, astfel putem concluziona că poetul are inventivitatea de a poseda 

adevărate comori lirice. 

Nu întâmplător, cele mai bune versuri ale poetului sunt acelea care-l întâmpină pe cititor în 

prima pagină din frumosul Pastel moțesc. De-o plastică admirabilă, într-o pastă verbală plină de 

concretitate, poemul duce în pliuri un ritm solemn și plin de viață cu o însemnătate social-istorică 

profundă: La ceasul de chindie/ cununa zmeurie/ se-aplecă peste-un pisc de munte/ și-n slăvi, 

cununa-ți pare/ coroana-ncinsăcare/ odată Doja o purta pe frunte.
9
 Autorul acumulează în același 

amestec greu o altă idee-soră: Posac, amurgul strînge,/ pe brazi, gâleți de sânge/ paftale purpurii 

poartă podgoria/ și soarele se arată/ o roată-nsîngerată/ pe care ș-a-ndurat calvarul Horia.
10

 În 

strofa finală, ultimele versuri subliniază în chip fericit, contrastul cu trecutul, premizele tot mai mult 

traduse în viață ale definitivei dezrobiri moțești: Se risipește zbuciumul/ cînd și-alungește buciumul/ 

chemarea prin bătrâna Țară-a Moților/ Hei, din acestă vatră/ nici țandără de piatră/ n-o să mai 

geamă sub carîmbul hoților.
11

 Poetul înrădăcineză istoria acelor vremuri în inima cititorului prin 

versurile: Nu-n cărți de aur, groase, ci
ř
 n inimile noastre/ pecetluim acelor vremuri cronica.

12
 

Pastel moțesc este urmat de „Întîmplarea vînătorească‖ una din piesele de colecție ale 

volumului, unde poetul Al. Andrițoiu a reușit să elaboreze o poezie narativă deosebită în care 

interesul pentru faptele împrumutate realității merg mână în mână cu preocuparea pentru expresia 

lirică, îndrăzneață ce precizează din loc în loc, unul după altul, momentele deosebite ale dramei în 

desfășurare. Cu această împrejurare poetul realizează testimoniul unei sobrietăți impresionante și a 

unei limbi bine strunite. Porniți la o partidă de vânătoare boieri poposesc la o stână împreună cu o 

cu ceată de moți. Până să se frigă ,,clisa‖ în frigări Gâtlejele domnești nu-și găseau pace/ ci gâlgiau, 

cu poftă, prin bărdace/ un vin bătrîn, spumos și-mbietor.
13

.Beat, boierul caută pricină hâitașului moț 

din preajmă, motivul: fiindcă Niculaie nu și-a scos/ căciula pentru fața boierească/ și, fiindcă a 

îndrăznit să mai cârțească.
14

 Amenințarea și-o agrementează cu obișnuitele înflorituri nemțești -

Crîtești? Nojița ți-o smulg de sub genunchi numaidecît/ și-am s-o înod, strîngîndu-ți-o de 

gît.
15

urmată de un sfârșit tragic a strîns în palme pușca și a tras…
16

. În contrast cu retorica de bețiv, 

faptele nesocotite sunt grăbite, iar ,Hăitașul Niculae a rămas/ bun pentru popi flămînzi de 

parastas.
17

 Adevăratele silogisme ale urii dă glas unei aprige retorsiuni a hăitașilor printr-o cumplită 

și răzbunătoare sentință prin graiul unui moț. -Alei, tu fiară slută, pîntecoasă/ și bună numai de 

                                                             
8Revistă a uniunii scriitorilor din R.P.R., STEAUA, Cluj, 1954, anul V, (56), p.94. 
9 Al. Andrițoiu, În Țara moților se face ziua, Editura de stat pentru literatură și artă, 1953,p. 7 
10 Ibidem, p. 8. 
11 Ibidem, p. 9.  
12 Ibidem, p.7. 
13 Al. Andrițoiu, În Țara moților se face ziua, Editura de stat pentru literatură și artă, 1953, p. 10. 
14 Ibidem, p.11. 
15 Ibidem, p.11. 
16 Ibidem, p.11. 
17 Ibidem,p.11. 
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benchetuit!/ Urși vrei să-mpuști aice pe la noi?/ Dar urșii țării noastre sunteți voi/ boierii din 

bîrloage de palate,/ voi sugeți mierea strînsă-n stup de gloate/ Ortacilor, schimbați vănării cursul/ 

și să-l vînăm pe el, că el e ursul!
18

Deznodământul cade ca un răsunet sarcastic pecetluind vâlva 

necugetată ce-a fost iscată Ciomege lungi au șuierat, cerînd/ să-i cadă pe spinare, rînd pe rînd,/ 

pîn-ce boierul nostru a rămas/ bun pentru popi flămânzi de parastas.
19

 

Târgul de fete de pe muntele Găina se ține în timpul verii, în luna iulie, unde familiile de 

moți aveau prilejul să se mândrească, în fața procesiunii cu minunatele lor fete și cu mărfurile aduse 

la târg. Fetele și zestrea erau disputate de feciorii care se opreau în prejma lor. Flăcăii care doreau să 

se însoare trebuiau să ajungă la o înțelegere cu părinții fetelor, dacă nu erau nevoiți să plece mai 

departe. Al. Andrițoiu în poemul Târg de fete pe muntele Găina își arată sarcasmul său care este 

direcționat împotriva puternicilor trecutului, călăuzit de valorile caricaturale ce întărâtă cititorul să 

se amuze. Laitmotivul împovărător Sunt fetele scoase la tîrg
20

și înfățișarea boierului care și-a pus 

ochii pe cea mai frumoasă fată de moț,ca să-i deveni  slujnică adjudecând-o ca pe o marfă, lăsându-l 

pe feciorul nevoiaș cu un regret și cu mare durere, provenind parcă dintr-o lume atât de nedreaptă, 

unde nu-i loc pentru euforie celor asupriți. Dacă feciorul avea  mâinile legate și nu a putut riposta, 

amintirea marilor căpetenii fac ca boierul să se ofilească și să plece de la umbra gorunului la gândul 

că în țara lui Horia și Iancu fărădelegile și batjocura nu vor fi fără de sfârșit 
21

. 

Hazul și sarcasmul autorului se îmbogățesc cu noi nuanțe remarcabile în poeziile Ciubărarul 

și Prânz domnesc la Brad, atunci când nu alunecă  în amintita „dîrzenie‖ verbală și capacitatea de 

ură a poetului este cheltuită împotriva dușmanilor de tot felul ai poporului. 

Se poate deduce cu ușurință din toate acestea că întoarcerea spre trecut, este departe de a 

stârni întrânsul ispitele unui anume soi de idilism și pitoresc turistic, întruchipându-se o întoarcere 

hotătâtă spre frământările reale ale vieții, situând pe primul plan lupta de a vedea și simții în tot ce-l 

înconjoară, de la apusul soarelui din Zarand ce-i evocă supliciile lui Horea, până la priveliștea 

oferită de târgul de la Găina. Această viziune a luptei necurmate dusă de oamenii acelor locuri 

pentru a ieși la lumină și a învinge răul, constituie fără îndoială aportul cel mai pozitiv al poetului, 

asigurându-i o notă distinctivă. Bunăoară flăcăul din Târg de fete pe muntele Găina nu e nevoie să 

sosească din baladă, după cum nu e o modalitate plăcută de a oblige pe aurarii moți din poezia 

Cresc cruci, îngrozitoare cruci ce-și spun nemulțumirea prin glasul poetului folosind o terminologie 

nu prea potrivită, ba chiar retorică și cavernoasă: Reci coșciuge de calcar, [⋯], ,moțescul pas 

tresaltă, [⋯], vă-mbăiați în perle,domi și doamne.
22

 

O ideea interesantă ne sugerează Vitrina neagră de la Cluj, prevăzută cu un bogat asortiment 

de produse pentru uzul invalizilor de război o nouă ramură prosperă a comerțului capitalist. Toate 

acestea nu sunt numai subiecte și intenții vagi de poezie sunt nuclee gata constituite, unde uneori 

întâlnim chiar tonuri găsite în cadențe întrupate. Cititorul poate îndrăgi naturalețea și spontaneitatea 

poetului, darul său de a da  frâu liber celor mai felurite aspecte și fapte din viață, de a nu-și irosi 

resursele prețioase de care dispune într-o activitate versificativă bine elaborată. 

Prima parte Trecute vieți din Țara Moților dă poetului prilejul de a face să trăiască în fața 

ochilor cititorului imaginea dramatică a trecutului  și de a ciopli în cremenea unor figuri ce se țin 

minte, chipul aspru și neînfricat al urmașilor Horiei. Acest ciclu prilejuiește poetului putința de a-și 

pune în valoare însușirile de poet bălădesc. 

Mai puțin reliefat, mai palid și copleșit de retorică, poetul în cel de-al doilea ciclu de poeme 

În Țara Moților se face ziuă nu se ridică la înălțimea primei părți. Poetul nu găsește tonul deși îl 

caută cu zel. Estetismul lui structural îl împiedică să scrie versuri agitatorice.
23

. Intenția de poezie 

                                                             
18 Ibidem, p. 11. 
19 Ibidem, p. 11. 
20 Ibidem, p. 20. 
21 Revistă a uniunii scriitorilor din R.P.R., STEAUA, Cluj, 1954, anul V, (56), p.95. 
22 Al. Andrițoiu, În Țara moților se face ziua, Editura de stat pentru literatură și artă, 1953,p.13-14 
23 Aurel Sasu,Dictionarul biographic al literaturii române(A-L), Editura Paralela 45, p.801 
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și pretextul au cam luat locul poeziei directe. Tonul oficios și aerul de permanentă sărbătoare în care 

poetul învăluie realitatea vieții cotidene, îl duc uneori la regretabile hiperbolizări din care a dispărut 

orice accent de autentificare E Bălgradul chiot, e Bălgradul murmur/ e Bălgradul mare de flamuri 

de purpur 
24

. Figurile zugrăvite de poet sunt niște chipuri palide fabricate în serie, în grup sau câte 

unul, badea Ieronim plugarul, minerul, ciubărarii, viitorul inginer, bătrânul și copilul, femeia ș i 

bărbatul fiind prinși într-un singur moment solemn încât nu-i de mirare că poeziile seamănă una cu 

alta. Dispoziția fericită a poetului se regăsește în tonul just și împrejurarea potrivită, unde umorul 

voios și hazliu, nu sarcastic, are un cuvânt hotărâtor de spus concretizându-se în câteva poeme. 

Preocuparea mai slabă a poetului pentru înfățișarea concretă a traiului de zi cu zi al oamenilor de 

atunci, ce s-au prefăcut peste noapte (de la un ciclu la altul) în simple noțiuni, în etichete generice 

ale unor categorii sociale ori profesionale. Acolo unde tonul general-idilic n-a invadat concretul 

observației și n-a stânjenit darul real al peotului de a pătrunde în sufletul oamenilor, reușita e 

remarcabilă, chiar dacă pe un plan mai minor, lucru care este confirmat în destule versuri din al 

doilea ciclu de poeme, respirând un optimism sănătos, o sete nesfârșită de viață și încredere tonică 

în temeliile unei vieți noi. Dispoziție fericită a poetului găsește tonul just și împrejurarea potrivită, 

unde umorul are un cuvânt hotătâtor de spus concretizat în câteva poeme: La ce se gâdește un miner 

la băi, Târnacopul meșterului Hassan, Cîntec și Vînătorul. 

În poemul La ce se gâdește un miner la băi sunt destul de rare momentele de adevăr liric 

care să vorbească de la sine. Dintre acestea, desprindem două versuri care reușesc să exprime ceva 

din bună dispoziție și umorul bietului miner care vorbește prin glasul poetului Ci-am venit să-mi 

stîmpăr, eu miner rumîn,/ boala mea bătrână, cutra de reumă…
25

 Nu este lipsită de interes, nici 

strofa cu un aer hazliu de reclamă făcută băilor Moneasa prin psihologia omului simplu care a fost 

tămăduit, pus pe glumă:.Băi de la Moneasa,minunat izvor/ de tămăduire și hodină bună,/ dau în 

șandramaua bolii cu-n picior/ și mă-ntorc la muncă, fără de reumă.
26

 

Tîrnăcopul meșterului Hassan este însăși imaginea imensului șantier, care e patria, imagine 

care ar putea să pară idilică dacă vestigiile trecutului nu ar apărea din loc în loc avertizând cititorul 

asupra a ceea ce aveau de făcut. Mai sânt, mai sânt destule de magherniți de pământ,/ parcă nu
ř
s 

căși la oameni, ci hrube de mormânt/ și-s cățărate 
Ř
n dealuri ori nădușite 

Ř
n gropi,/ dar are el 

zidarul Hassan un târnacop.
27

 Pe-un astfel de șantier ca acela al meșterului Hassan, măsurătorile se 

conturează unei norme de mult statornicite, mai strict decât orice proiect ingineresc e tiparul visului, 

visat în trecut de generații întregi de luptători pentru o viață mai bună. Dincolo de pistrișuri și lemne 

frânte 
ř
n două./ cu ochii-i negri cum crește casă nouă,/ căci piatră potrivește și tencuieli întinde/ 

pe-a viselor tipare știute dinainte.
28

  

Viața aspră de la munte și izolarea muntenilor de cei din vale a făcut ca moții din Apuseni să 

păstreze intacte aspecte ale gândirii mistice și superstițioase și o bună parte din tradițiile lor. Printre 

sărbătorile cele mai importante în decursul vieţii unui moţ este și nunta care relevă cel mai bine 

încărcătura spirituală tradiţională care dăinuie pe aceste meleaguri. Această sărbătoare apare și-n 

poezia Cîntec unde  autorul ne împărtășește mișcarea și voioșia orațiilor de nuntă cu specificul 

moțesc-tulnicul Dați în tulnic vești că vinu-i bun/ și mireasa noastră-i dichisită,/ și după un obicei 

străbun/ s-o jucăm colea întrřo 
Ř
nvîrtită.

29
 

Dorința pentru un trai prosper este înfățișată în ultimul ciclu de poeme numit Tinerețe în 

care poeziile sunt scrise în cinstea „Festivalului‖pentu clasa luptătoare având un cuprins eterogen. 

Autorul scoate în relief frica oamenilor de vremurile apuse Să nu se 
ř
ntoarcă viața de-altă data,/ și-

ar da, în focul luptelor, chiar viața! 
30

, punându-și speranțele în partidul care le-a oferit o viață noua 

                                                             
24 Al. Andrițoiu, În Țara moților se face ziua, Editura de stat pentru literatură și artă, 1953, p.62 
25Ibidem, p.55. 
26Ibidem, p.55. 
27 Ibidem, p. 68. 
28 Ibidem,p. 68. 
29 Ibidem, p. 85. 
30 Ibidem, p. 95. 
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și prosperă pentru ei și copii lor. Prind tării, în fruntea lor când e Dej conducător,/ nu ni-i teamă de 

primejde,/ în Partid avem nădejde.
31

 Prosperitatea pe care țara o are prin efortul clasei muncitoare 

este redată prin glasul româmului: Tare, mare crește spicul într
ř
al pustiei lan.

32
.Dragostea față de 

eroii neamului pentru prosperitatea țării este bine înrădăcinată în sufletul  poetului îndemnându-i pe 

cititori să nu-și uite niciodată eroii Nu
ř 
n pietre funerare-i scriem noi/ cu dalta nemuriri, pe eroi./Ci 

ca într
ř
o vioară purpurie/ în inimi îi purtăm pentru vecie! 

33
. 

Textele minuţios şi fin lucrate, purificate de orice dramatism al comunicării, îl delectează, 

dar îl şi fac să simtă o nostalgie a imperfecţiunii pe cititor. Poezia se cuvine să fie trecută în creația 

prețioasă a literaturii române reliefând un loc liric deosebit, unde creația provine din felul în care 

poetul împletește clasicul cu un tipar constructiv, modern, plin de ingeniozitate.
34

 Petru Poantă 

constată că poetul Al. Andrițoiu nu a pus probleme deosebite criticii, fiind repede calificat și 

acceptat, iar volumul de poezie În Țara Moților se face ziuă îl propune pentru critica timpului ca un 

poet patetic și declarativ, limpid și corect. 
35
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Abstract: This study is a comparative analysis between two classical writes from Romanian literature. Both 

of them explore irony in their works, but they explore different kinds of irony. Ion Creangă is best known for 

his „Amintiri din copilărieŗ, a work in which he narrates stories from his childhood. This is a 
buildungsroman in which the author uses frequently irony but just to make jokes or to make fun of trouble. 

Ion Luca Caragiale is one oh the most satirical writers from Romanian literature. His irony is different from 

the irony Ion Creangă uses, meaning that Caragiale satirizes aspects from society or political life. 
„Momente și schițeŗis a reference work in which the author presents and mocks wrongdoings who happened 

in Romanian society at the end of 19th century. So, the present analysis shows that this linguistic concept 

can have different uses and can express different idea. 

 
 Keywords: childhood, classical, irony, satirical, wrongdoing.                                                                                                     

 

 

1. Introducere  

„Ironia‖ reprezintă un concept lingvistic care poate fi utilizat în cadrul  oricărei specii a celor trei 

genuri literare: tragedie, comedie, satiră, alegorie etc. În cadrul genurilor literare, aceasta poate fi 

privită ca intermediar între intenţia oamenilor şi rezultatele contrare. Referindu-ne la ironie în 

cadrul genurilor comic şi dramatic, putem afirma că ironia aici stă ascunsă în spatele acţiunii sau 

este rezultatul destinului ce joacă feste.       

           Conceptul de ironie a intrat în atenţia marilor erudiţi încă din cele mai vechi timpuri. Trebuie 

să subliniem faptul că, încă de la început, acest construct lingvistic a fost strâns legat de ideea de 

disimulare, ipocrizie. O definiţie a acestui concept, strâns legată de ideea de disimulare, este dată de 

Quintilian, care în a sa Artă oratorică, definea ironia drept „procedeul […] de a spune contrariul a 

ceea ce vrei să se înţeleagă‖ (Quintilian 1974: 36). Linda Hutcheon spune că tocmai Quintilian a dat 

tonul acestui model de a lega ironia de termenul de disimulatio cu ideea de prefăcătorie şi 

înşelăciune, de unde reiese şi „caracterul ei moral suspect‖. 

             Anterior termenului dissimulatio, pentru conceptul de ironie s-a folosit termenul grecesc 

eironia în piesele lui Aristofan, aici ironia era folosită cu sensul de a minţi, a spune lucruri 

neadevărate. Mai târziu, eironeia apare în Dialogurile lui Platon, folosită cu sensul de simulare 

intenţionată, pe care autorul trebuie să o identifice. La Platon, ironia a fost utilizată pentru a se referi 

la dublul sens de viclenie. Aşadar, în Dialogurile socratice ale lui Platon, termenul era utilizat atât 

în sens peiorativ, cu sensul de minciună, dar şi pentru a se referi la capacitatea lui Socrate de a 

ascunde ceea ce vrea să însemne în realitate vorbele lui. Cert este faptul că, astăzi, referindu-ne la 

ambele sensuri ale ironie, inevitabil o asociem cu Dialogurile lui Platon şi implicit la figura lui 

Socrate, cel căruia i se asociază termenul eironeia ca fiind utilizat pentru prima dată. 

            Interesul nostru se îndreaptă către ironia percepută ca strategie discursivă la nivelul 

limbajului verbal în cadrul genurilor epic şi dramatic, prin intermediul textelor ce aparţin celor doi 

autori clasici din literatura română: Ion Creangă (Amintiri din copilărie) şi I. L. Caragiale 

(Bacalaureat, Vizită...). 

             Caracterul ironic al operelor celor doi autori diferă în mod evident. Dacă în cazul operei 

Amintiri din copilărie autorul face haz de necaz pe seama năzdrăvăniilor lui Nică, în cazul schiţelor 

lui I. L. Caragiale, autorul este neînduplecat în ceea ce priveşte greşelile umane. Un alt punct comun 

în cadrul textelor celor doi autori îl reprezintă procesul educaţiei asupra tinerilor. Şi nu în ultimul 
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rând, vom observa greşelile comise de adulţi, care ar trebui să reprezinte un model de urmat pentru 

cei tineri. Aici ne referim mai ales la textele ce îi aparţin celui de al doilea autor. Aşadar, vom 

analiza modul în care cei doi autori ironizează aspecte ale societăţii, pornind de la ironia mucalită 

specifică lui Ion Creangă şi până la ironia usturătoare specifică lui Caragiale.         

   Ironia umoristică în  Amintiri din copilărie 

            Scriitor poporal, aşa cum l-a numit G. Călinescu, Ion Creangă este o apariţie unică în 

literatura română, nu prin tematica abordată, ci prin modul original în care prezintă viaţa şi 

personajele. Aşadar, avem de-a face cu un autor ce ne oferă o perspectivă diferită asupra vieţii, 

asupra întâmplărilor la care iau parte personajele sale şi nu în ultimul rând, un mod original de a 

trata toate aceste aspecte. Referindu-se la opera de maturitate a acestuia, Amintiri din copilărie, 

Nicolae Manolescu afirma că atunci: „când n-a mai avut un model folcloric, dar nici unul cult 

nemijlocit, cum ar fi memoriile şi autobiografiile la modă din Renaştere încoace, Creangă ar fi făcut 

saltul de la popular la cult pe <<cale spontană>>‖ (Manolescu 2008: 410). 

           Amintirile reprezintă o specie a genului epic în proză, în care autorul prezintă întâmplări 

personale sau impresii, aparţinând literaturii memorialistice. Amintiri din copilărie reprezintă opera 

de maturitate a lui Ion Creangă, care acum rememorează fapte din copilăria sa, însă prin ochii 

adultului în care s-a transformat odată cu trecerea timpului. Toate aceste întâmplări ce alcătuiesc un 

veritabil bildungsroman, devin momente de referinţă în conturarea copilului de odinioară, precum şi 

a „copilăriei copilului universal‖, după cum afirma G. Călinescu. Întâmplările lui Nică a lui Ştefan a 

Petrei sunt povestite cu un veritabil umor, având ca scop evoluţia personajului de pe vremea în care 

Nică spune despre el că: „începusem şi eu, drăgăliţă-Doamne, a mă ridica băieţaş la casa părinţilor 

mei‖ (Creangă 2009:27) şi până în momentul în care acesta se desprinde de familia sa, fiind nevoit 

să meargă la Seminarul de la Socola, fapt ce reprezintă ieşirea lui din tărâmul copilăriei.  

          Preocuparea pentru educaţia lui Nică reprezintă motivul multor discuţii ce se poartă între 

părinţii lui Nică, Smaranda îşi propune încă de la început ca fiul ei să aibă parte de o educaţie aparte 

şi pe tot parcursul textului se poate observa cum aceasta luptă să îşi îndeplinească visul de a-l vedea 

pe fiul ei preot. Tatăl însă, posedă o percepţie diferită, spunându-i femeii că: „Dac-ar fi să iasă toţi 

învăţaţi, după cum socoţi tu, n-ar mai ave cine să ne tragă ciubotele‖ (ibidem: 33). Aşadar, 

Smaranda are îndelungi discuţii cu soţul ei şi trebuie să lupte cu tenacitate pentru a-şi duce la bun 

sfârşit visul de a-l face pe Nică popă, fiind în stare să „toarcă-n furcă‖ pentru a învăţa băiatul ei 

carte. Tot în cadrul unei discuţii contradictorii bărbatul spune despre fiul lui că este: „o tigoare de 

băiat, cobăit şi leneş fără pereche. Dimineaţa, până-l scoli, îţi stupeşti sufletul. Cum îl scoli cere de 

mâncare. Cât îi mic, prinde muşte cu ceaslovul şi toată ziulica bate prundurile după scăldat, în loc să 

pască cei cârlani şi sa-mi deie ajutor la trebi, după cât îl ajută puterea‖ (ibidem). Mai mult decât 

atât, o învinovăţeşte pe Smaranda pentru comportamentul fiului, spunându-i acesteia: „Tu, cu şcoala 

ta, l-ai deprins cu nărav‖ (ibidem). Şi cum educaţia trebuie impulsionată prin orice mijloc, astfel au 

luat naştere Calul Bălan şi Sf. Nicolae. Părintele Ioan şi învăţătorul Vasile s-au gândit că elevii 

trebuie pedepsiţi atunci când nu învaţă sau când fac năzdrăvănii, aşa că fie erau poftiţi să încalece 

Calul Bălan, fie erau biciuiţi de Sf. Nicolae.  

   În ceea ce priveşte raportarea autorul la adresa lui, acesta este adesea ironic, lucru care se 

întâmplă şi în episodul în care ne relatează cum a pus stăpânire holera pe dânsul. Deşi în sat a fost 

multă lume secerată de această maladie, acest aspect nu l-a speriat pe Nică, aşa că el considera de 

bun augur să îi petreacă la cimitir pe cei seceraţi şi chiar să fure de-ale gurii din pomul mortului. Şi 

aşa Nică a ajuns să zacă, dar în cele din urmă, după ce a fost tratat cu leacuri băbeşti, holera a fost 

învinsă, deoarece: Lucrul rău nu piere cu una, cu două, după cum spune chiar el. După ce s-a 

însănătoşit, bineînţeles că Nică a fost gata să facă şi alte năzbâtii. Într-o altă secvenţă, autorul se 

autodescrie ca fiind: „cel mai bun de hârjoană şi slăvit de leneş; leneş fără pereche‖ (ibidem: 66), iar 

acest lucru este pus pe seama Smarandei despre care spune că: „după câtă minte avea, nu se îndura 

să mă mai trimită acum nici la o cofă de apă, numai să învăţ carte şi să mă fac popă‖ (ibidem). 

Aşadar, Smaranda pentru a-şi vedea fiul preot, era dispusă să îi lase acestuia tot timpul la dispoziţie 
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pentru a se dedica întru totul studiului şi să nu îl mai solicite la nicio treabă gospodărească, oricât de 

minoră ar fi aceasta. 

            Un alt moment în care autorul se raportează ironic este cel în care ne împărtăşeşte credinţele 

Smarandei cu privire la superstiţiile din popor, de această dată nu se raportează la persoana lui, ci la 

a mamei despre care spune că era şi ea vestită pentru năzdrăvăniile ei şi atunci când ploaia se abătea 

asupra satului Humuleşti, aceasta rostea următoarele: „Ieşi, copile cu părul bălan, afară şi râde la 

soare, doar s-a îndrepta vremea‖ (ibidem: 44). Aici, naratorul intervine ironic şi afirmă că: „Ştia, 

vezi bine, soarele cu cine are de-a face‖ (ibidem) şi astfel norii erau alungaţi şi pe cer se ivea din 

nou soarele. 

            Într-un alt episod semnificativ, aflăm că Smaranda, ca orice mamă îngrijorată, încearcă la 

un moment dat să afle ce viitor îi este hărăzit fiului ei, astfel că autorul ne împărtăşeşte cum femeia 

a aflat de la babele care dau în bobi că Nică e: „plin de noroc, ca broasca de păr‖. Această 

comparaţie inedită ne face să credem că nici măcar autorul nu crede că i se pregăteşte un viitor 

strălucit, lucru susţinut şi prin intermediul vorbelor populare precum: „Decât codaş în oraş / Mai 

bine-n satul tău fruntaş‖. Aşadar, Nică nu prevede pentru el o carieră de succes, imaginându-şi că va 

fi cel mult unul dintre cei mai buni copii din câţi sunt în satul său.  

            În cadrul altei discuţii cu privire la trimiterea lui Nică la şcoală, tatăl consideră că acest 

lucru ar însemna o risipă de bani, întrucât: „Nu face băietul ista atâţia husăşi, cu straie cu tot‖ 

(ibidem: 35). Smaranda se apără, spunând că bărbatul nu ştie carte şi de aici şi incapacitatea lui de a 

o înţelege, mai mult, îi reproşează acestuia că a cheltuit banii, însă în educaţia lui Nică nu 

investeşte, iar în cele din urmă  îl ocărăşte foarte aspru, spunându-i că: „Ai să te duci în fundul 

iadului, şi n-are cine te scoate, dacă nu te-ai sili să-ţi faci un băiat popă!‖ (ibidem).  

               David Creangă, tatăl Smarandei, încearcă să o împace pe biata femeie şi într-o zi de 

duminică soseşte şi le propune părinţilor să îl ia pe Nică şi să îl dea la şcoala din Broşteni, unde are 

să înveţe carte. David mărturiseşte că în zadar are capacitatea de a citi cărţile bisericeşti dacă nu ştie 

ce semnificaţie au cele citite. Şi pentru a fi şi mai convingător cu ginerele său, care oricum era 

împotriva ideii de a-l trimite pe Nică la şcoală, i se adresează în mod direct, spunându-i ca un om 

bătrân: „Nu-i rău, măi Ştefane, să ştie şi băietul tău oleacă de carte, nu numaidecât pentru popie, 

cum chiteşte Smaranda, că şi popia are multe năcăfale, e greu de purtat‖ (ibidem: 37). Bunicul mai 

adaugă la acestea: „Băietul văd că are ţiere de minte şi, numai după cât a învăţat, cântă şi citeşte cât 

se poate de bine‖ (ibidem: 38). Şi astfel visul Smarandei de a-l trimite la şcoală pe Nică s-a 

îndeplinit. 

               Numai că şcoala are şi ea exemplele ai pozitive, dar şi pe cele negative. Unul dintre elevii 

care pot fi consideraţi exemple pe care nu trebuie să le urmăm este Nică Oşlobanu, cel care, atunci 

când era ridicat în picioare să răspundă, îşi cerea iertare sub pretextul că şi-a pus prea mult mintea la 

contribuţie şi efectul îl constituie tocmai durerea de cap ce a pus stăpânire pe el. Doar că, într-una 

din zile reuşeşte să îl scoată din sărite pe bietul dascăl şi când este ridicat în picioare, „îi cade un urs 

mare din sân…nu de cei pe care-i joacă ursarii, ci de mămăligă‖ (ibidem: 67). Scos din sărite, 

dascălul afirmă: „Păcatele mele cele mari şi grele m-au aruncat aici, să învăţ nişte ţopârlani 

sălbatici!‖ (ibidem). Aşadar, numai destinul şi nişte păcate grele de-ale străbunilor pot fi vinovate 

pentru toată lipsa de bun simţ de care a dat dovadă elevul prins cu „ursul‖ în sân. Dar cum orice 

faptă îşi are şi răsplata, şi dascălul îi dă o lecţie elevului, spunându-i: „Tu, moglanule de Oşlobene, 

te-ai face popă, ca tată-tău, când s-or pusnici toţi bivolii din Monastirea Neamţului!‖ (ibidem). 

              Bineînţeles că nu doar elevii pot fi categorisiţi ca exemple ce nu sunt demne de urmat, ci 

chiar şi şcoala, după cum susţine Creangă atunci când face referire la „fabrica de popi din 

Folticeni‖, căci aşa este numită instituţia menită să îi pregătească pe cei ce vor să devină slujitorii 

Domnului. Despre această instituţie autorul spune că: „era numai de mântuială; boii să iasă‖ 

(ibidem: 69). Aceste accente ironice ale autorului nu se opresc doar la adresa instituţiei şcolii, ci şi 

la adresa programei şcolare ce se pe baza pe memorarea unor noţiuni, greu de perceput pentru elevii 

vremii, despre care autorul spune că fie: „o duceau numai într-un muget, cetind până le perea 
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vederea; la unia le umblau buzele parcă erau cuprinşi de pedepsie‖ (ibidem: 71). Iar când vine vorba 

de dascăli, Creangă nu face economie în ceea ce priveşte accentele ironice la adresa lor, spunând că: 

„turbare de cap şi frântură de limbă ca la aceşti nefericiţi dascăli, nu mi s-a mai dat a vede; cumplit 

meşteşug de tâmpenie!‖ (ibidem).  

              Acum că am văzut cum stă treaba cu dascălii, să vedem cum se prezintă elevii. De 

exemplu: colegul Davidică se pare că: „A murit, sărmanul, înainte de vreme, înecat cu pronumele 

conjunctive, peritu-e-ar fi numele să le peară, că au mâncat juvaier de flăcău‖ (ibidem). Deşi se 

raportează ironic la adresa colegilor săi, autorul pare să nu fie de partea celor care nu se au bine cu 

disciplinele şcolare, fapt susţinut de afirmaţia făcută la adresa colegului său Trosnea, cel care 

dormea cu gramatica sub nas: „Sărace, sărace! Nu eşti nici de zama ouălor; decât aşa, mai bine te 

făcea mă-ta un mânz şi te mâncau lupii‖ (ibidem: 75), îşi spunea Nică în sinea lui. Iar când vine 

vorba de efectele negative pe care le creează această disciplină, Trăsnea spune că: „i s-a înăcrit 

sufletul de dânsa‖ (ibidem). Mai mult decât atât, îi creează o stare de: „leşin la inimă…dracul s-o 

ieie! Cum pui mâna pe dânsa, îndată-ţi vine somn…‖ (ibidem). Când vine vorba de o disciplină greu 

de digerat, precum este gramatica limbii române, autorul spune că aceasta: „îţi esplică…până nu se 

mai înţelege nimică; adică făcute anume pentru copii, de se joacă cu dânsele, de uşoare ce sunt!‖ 

(ibidem: 72). Aşadar, toate aceste aspecte cu care se confruntă sistemul de educaţie din vremuri 

străvechi şi până în zilele noastre, sunt aspru criticate de autor prin intermediul unor afirmaţii 

ironice, fie la adresa şcolii ca instituţie, fie la adresa elevilor şi a disciplinelor ce promovau o duzină 

de elevi care aveau numai capacitatea de a memora informaţii.  

         Venind vremea să urmeze Seminarul de la Socola, Nică se arată foarte mâhnit de faptul că 

alţi colegi de-ai săi ce au renunţat la învăţătură încă mai „mănâncă pâne pe lângă părinţii lor‖ 

(ibidem: 89), iar el este nevoit să se îmbolnăvească de dorul mamei. Toate aceste lamentaţii nu au 

însă niciun efect asupra Smarandei, care este de neclintit, deoarece vrea să îşi vadă fiul preot cu 

orice preţ. Aşa că Nică, vrând-nevrând, este nevoit să pornească la drum, deşi afirmă cu o ciudă 

incomensurabilă că: „Preuţii noştri din sat n-au mai trepădat pe la Socola…Şi eu înşir atâtea şcoli: 

în Humuleşti, la Broşteni în creierii munţilor, în Neamţ, la Fălticeni, şi acum la Socola, pentru a 

căpăta voie să mă fac, ia, acolo, un popă prost, cu preuteasă şi copii‖ (ibidem: 90). Colegul său de 

suferinţă, Zaharia lui Gâtlan, afirmă şi el cu aceeaşi mâhnire în suflet că tocmai: „Când să-ţi petreci 

şi tu tinereţea, apucă-te de cărturărie; parcă are omul zece vieţi! Tot umblând noi din şcoală în 

şcoală, mai mult, ia, aşa  <<de frunza frăsinelului>>, mâine, poimâine avem să ne trezim nişte 

babalâci gubavi şi oftigoşi – numai buni de făcut popi‖ (ibidem: 92).  Însă, după cum spuneam, 

opiniile şi dorinţele lor nu erau luate în calcul, iar ei ajung într-o noapte la Socola, pentru a îndeplini 

visul părinţilor de a-i vedea oameni învăţaţi, şi nu numai, preoţi în adevăratul sens al cuvântului.  

              Bineînţeles că eforturile Smarandei de a-l trimite pe Nică la şcoală nu au rămas fără ecou, 

memorabil fiind în acest sens momentul în care Nică a cântat în ziua de Paşti Îngerul a strigat, 

moment în care toată lumea rămâne cu gura căscată, iar mamei îi venea să-l înghită de bucurie. În 

definitiv, important este că odrasla s-a lăsat pe mâna mamei şi şi-a dat silinţa spre a nu o dezamăgi, 

iar odată intrat la Seminarul de la Socola, doar un pas îl mai despărţea de momentul în care avea să 

devină preot şi astfel avea să se vadă şi răsplata tuturor eforturilor ce le-a depus Smaranda pentru a-

şi vedea fiul preot. 

            În concluzie, se poate observa cum, pe tot parcursul textului, autorul se raportează ironic, 

fie la adresa lui, a mamei, a sistemului educaţional şi nu în ultimul rând, la adresa elevilor care se 

simt depăşiţi de disciplinele pe care sunt nevoiţi să le înveţe. În cazul operei Amintiri din copilărie, 

trebuie să subliniem faptul că ironia se află în strânsă legătură cu umorul, autorul dorind ca prin 

intermediul acestei imixtiuni să facă haz de necaz, scopul fiind acela de a menţine buna dispoziţie a 

cititorului. De multe ori, autorul empatizează cu semenii săi, pe seama cărora face haz de necaz, 

sperând că aceştia îşi vor îndrepta greşelile. Aşadar, putem conchide că în cadrul acestui text ironia 

are scopul de a îndrepta anumite greşeli umane, autorul sperând într-o schimbare a oamenilor şi 

implicit a societăţii.   
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2. Ironia în cadrul schiţelor lui Caragiale 

              Momentele şi schiţele lui I. L. Caragiale au fost considerate de criticul Eugen Simion drept 

„capodopere de ironie‖ (Simion 2000: XIII). Tot el compara această operă cu o „formidabilă epopee 

a ironiei, cea mai importantă pe care a produs-o cultura românească‖ (ibidem). Avem de-a face 

aşadar cu opera unui un mare ironist, poate cel mai important din întreaga noastă literatură, 

deoarece nu consider că este exagerat să-l numim pe Caragiale tatăl ironiei pe tărâmul românesc. 

           Dacă în cazul lui Ion Creangă Smaranda reprezintă un părinte model atunci când vine 

vorba de preocuparea pentru educaţia fiului ei, dar şi a modului în care acest proces se desfăşoară, 

în cazul lui I. L. Caragiale, părinţii comit adesea greşeli când vine vorba de educaţia ce o oferă 

odraslelor lor, mai ales prin puterea propriului exemplu. 

            Schiţa Bacalaureat este un exemplu elocvent în acest sens, deoarece din această categorie 

face parte doamna Caliopi Georgescu, mama a trei băieţi dornici să se afirme în domeniul juridic, 

dorind să promoveze Facultatea de Drept. Dacă fiii cei mari ai doamnei Georgescu au reuşit să intre 

la această facultate, nu acelaşi lucru se poate spune despre mezinul familiei, Ovidiu. Acesta, deşi 

doreşte să se bucure de un rol social important, rol oferit de meseria de jurist, ca o mare ironie, el nu 

reuşeşte să promoveze examenul de Bacalaureat, tocmai din cauza faptului că nu stă bine la 

capitolul Morală, disciplină la care a reuşit să obţină numai nota trei. Şi astfel se naşte întrebarea: 

Cum va reuşi el să aplice legile, dacă este lipsit de principii morale? Însă de acest lucru se va ocupa 

madam Georgescu, întrucât ea, prin puterea propriului exemplu îl învaţă pe băiat lecţia traficului de 

influenţă în momentul în care apelează la un prieten al său pentru a vorbi cu domnul Popescu să îl 

promoveze pe băiat, dându-i nota şase. Pentru a fi convingătoare, doamna Georgescu se lamentează, 

afirmând că nu este posibil ca profesorul: „să îl persecute pe băiat, să-i zdrobească cariera‖ 

(Caragiale 2010: 203). Ba mai mult, şantajează emoţional personajul narator, spunându-i chiar că 

mezinul a fost în stare să îi spună că dacă va pierde un an, se va sinucide. Iată ce este în stare să facă 

distinsa doamnă pentru a le asigura băieţilor un viitor, tocmai prin încălcarea legii. Se poate 

desprinde de aici ideea că Ovidiu va înţelege foarte bine modul în care trebuie să aplice legile atunci 

când va deveni jurist. 

          În contrast evident cu personalitatea celor trei băieţi ai familiei Georgescu, ei poartă numele 

celor trei poeţi latini: Virgiliu, Horaţiu şi Ovidiu, reprezentanţi ai conştiinţei noastre sociale. 

Aşadar, prin această ironie onomastică se doreşte să se sublinieze contrastul dintre declinul 

societăţii la sfârşitul secolului al XIX-lea în contrast evident cu principiile morale ale umanităţii. Şi 

pentru a nu mai avea dubii în privinţa corectitudinii doamnei Georgescu sau pentru a nu fi tentaţi să 

credem că acesta a fost doar un caz particular, schiţa se încheie tocmai cu replica mamei ce afirmă 

că „am dat şi bacalaoriatul acesta!‖ (ibidem: 205).   

         Şi pentru că atenţia noastră este îndreptată către procesul de educaţie asupra copiilor, nu am 

putut să nu fac referire la schiţa Vizită…, operă care aduce în prim-plan educaţia precară primită de 

copii încă de la o vârstă fragedă. După cum bine ştim, Ionel Popescu reprezintă doar un caz 

particular de proastă educaţie ce o oferă mama copilului său. Atunci când vine vorba de educaţia 

oferită de părinţi copiilor, naratorul se raportează ironic la mamă şi la „părerile ei sănătoase în 

privinţa copiilor‖ (Caragiale 2010: 259). Totuşi, doamna Popescu consideră că îşi face datoria, 

întrucât afirmă că: „de când s-a făcut băiat mare, trebuie să mă ocup de el; trebuie să-i fac educaţia. 

Şi nu ştiţi dvs. bărbaţii, cât timp îi ia unei femei educaţia unui copil, mai ales când mama nu vrea 

să-l lase fără educaţie‖ (ibidem). Aşadar, mama îşi dă silinţa, după cum chiar ea spune, însă probabil 

nu alege cel mai potrivit mod odată ce, atunci când face vreo prostie, îl ia în braţe pe micuţ şi îl 

sărută. Dacă ne-am putea opri doar la acest aspect, ar fi un lucru bun, însă mama comite şi alte 

greşeli, unele putând să o coste chiar viaţa micuţului. Ne referim aici la momentul în care Ionel 

fumează de faţă cu mama, iar aceasta se amuză pe seama acestui fapt, spunând că este foarte 

caraghios cu ţigara-n gură. Naratorul nostru pare foarte surprins de acest gest al femeii de a-i 

permite micuţului să fumeze, iar după un timp acesta leşină din cauza fumului de ţigară inhalat. 
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Lipsa de politeţe a copilului este notată cu ironie de către narator, atunci când i se adresează cu 

apelativul „domnule maior‖, după care îi reproşează că l-a avertizat că fumul de ţigară este 

dăunător, însă el nu a ascultat spusele sale. Acest text îşi propune să evidenţieze efectele dăunătoare 

pe care educaţia greşită din familie le are asupra comportamentului copilului, aducând drept 

argument o situaţie particulară prin intermediul căreia vrea să atragă atenţia asupra unor fapte 

generale. Pentru a reuşi acest lucru, Caragiale foloseşte drept arme ironia şi umorul, prin 

intermediul cărora critică defectele personajelor sale şi evidenţiază repercusiunile ce le poate avea 

educaţia asupra copiilor.  

Concluzii  

  Am putut observa, aşadar, că în cadrul textelor aparţinând celor doi autori clasici ironia are 

întrebuinţări multiple. Dacă Ion Creangă folosea ironia ca mijloc de producere a bunei dispoziţii, 

făcând haz de necaz, fie pe seama lui, dar mai ales a situaţiilor în care se aflau semenii săi, în cazul 

lui I. L. Caragiale scopul folosirii acestui concept lingvistic era de a reliefa defectele umane. De 

asemenea, s-a mai putut observa ca temă comună pentru textele celor doi autori preocuparea pentru 

procesul educaţiei asupra copiilor. În acest sens, s-a putut observa că, pe de o parte Smaranda 

reprezenta un părinte model prin preocuparea ei pentru educaţia fiului său, în timp ce madam 

Popescu a cam dat greş prin educaţia pe care i-a oferit-o fiului ei. Mai putem concluziona şi faptul 

că ambii autori, prin intermediul ironiei, au dorit să scoată în evidenţă problemele cu care se 

confrunta societatea românească în secolul al XIX-lea: de la fabrica de popi din cadrul Amintirilor 

lui Ion Creangă şi până la dorinţa de a corupe un dascăl în vederea promovării unui elev mai puţin 

silitor sau educaţia precară oferită de unii părinţi odraslelor lor. Aşadar, toate aceste aspecte au 

reprezentat şi încă reprezintă probleme de actualitate pentru societatea românească, însă noi sperăm 

că prin intermediul acestor ecouri se va ajunge la o îndreptare a lor. 
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Abstract: Masculine Identity in Chinese American Literature and History offers a new perspective on the 

way in which male Chinese immigrants were perceived in modern and contemporary United States. The 

evolution of the immigrants' image, from effeminate or common laborers, in the beginning, to today's 
prosperous businessmen, will be one of the major focus points of this paper. Moreover, this change of 

perspective is reflected by the literary creations of Chinese American writers, which is another topic this 

paper discusses.  
Nowadays, authors and critics propose new models of male Chinese American characters, inspired by the 

old Chinese tradition of a man developing both his intellect and his heroism, i.e. wen-wun. 
An example of such a character is Donald Duk, whose transformation from ignorant teenager to heroic 

defender of Chinese American history will be analyzed within this paper. 
 
Keywords: Chinese American, Effeminate, American Ethnic Literature, Frank Chin, Hero. 
 

 

INTRODUCTION 
Although the United States of America is recognized for being the country were all dreams 

can become reality, for the longest time America was not everybody‘s Promised Land, as only 

Americans of European descent were able to fulfill their dreams and get rich, while Africans were 

used as slaves and East Asians were hired as poorly payed workers on farms, railways construction 

sites, or in gold mines and factories. Fortunately, in the last century American minorities managed 

to chance their status from slaves or poorly payed workers to successful American citizen who can 

have a decent job and be recognized as model citizens.  

The evolution of East Asian and African minorities in North America from the state of 

slaves or poorly payed workers to that of successful Americans is not only presented in history 

books and articles, but it also appears in autobiographical or fictional novels written by professional 

or amateur writers of African and East Asian descent. Unfortunately, unlike the literature created by 

African American authors, which has a long history and is widely known and recognized, Asian 

American literature written by Americans of East Asian descent was only recently discovered by 

the wide international public and attracts new readers through exotic elements and shocking 

realism. Moreover, the majority of authors writing this type of literature are women and they 

concentrate more on the female image in East Asia and the Asian American community and less on 

the male perspective, although an avid reader will find some fictional and autobiographical novels 

which describe the old and new images of the American man of East Asian origin. Therefore, a 

historical and literary study on the image of East Asian men in American society is not only 

possible, but needed if we take into account that there are so little studies on this subject 
The current paper will try to show that literature and history recorded not only the image of 

American women of East Asian descent, but also the image of American men of East Asian 

descent, even if historians and writers chose to elaborate more on the circumstances of women. 

Moreover, while the first chapter will show the evolution of Chinese immigrants from the status of 

effeminate and low-wage workers to the respectful American citizens who have businesses, or are 

teachers, or make themselves recognized through their physical power, the second and third chapter 

will concentrate on the literary evolution of the old and weak East Asian immigrant character, in 

general, and of the effeminate Chinese immigrant character, especially, into a new type of Asian 
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American male character, which merges the concepts of manhood from both American and East 

Asian culture. 
The evolution of the status of Chinese American men in the United States of America 

 

Chinese immigrants came ―in the mid-1800s […] [joining] other fortune hunters who came 

to America. Thousands of people headed to California, hoping to find gold. Few Chinese found 

fortune, but they did find work as laborers, cooks, launderers, and servants‖
1
. By 1880 there were 

about 300,000 Chinese living in America
2
, but this is not unexpected considering that during the 

Ming rulers (1368-1644) and the Qing dynasty (1644-1912) one million Chinese from the huashang 

class (traders and merchants) moved to Southeast Asia, in places like Brunei, Malacca, Western 

Java, Batvia, Manila, Southern Siom, and Phom Penh, although they were banned from leaving 

China, under threat of the death penalty
3
. 

The majority of Chinese immigrants that came to North America in the middle of the 

nineteenth century originated from the Guangdong province and did not make the journey in order 

to get rich, like other European explorers, but in order to earn enough money to ensure the 

wellbeing of the families still in Asia, because at that time, China was affected by ―political and 

social upheaval with the Opium Wars, the 1851 T‘ai P‘ing Rebellion‖
4
. Moreover, because the 

Guangdong area was prone to be ―subject to periodic typhoons and floods‖
5
, many peasants were 

left without their crops and this contributed to a severe shortage of food, which generated an exodus 

of hungry Chinese men to North America in a search for resources to live and to offer some help to 

those that stayed in China. 

The Chinese came to North America attracted by the illusion created by the gold rush, but 

by 1851 they ―were shut off from the Golden Mountain [and] went to Southern Oregon‖
6
. 

Moreover, the fear created by European Americans that Chinese immigrants will buy North 

America gave birth to a series of laws that prohibited Chinese nationals from buying mines or 

exploring by themselves, so they could only work as employed miners. 
The majority of Chinese immigrants that came to North America were men and they came 

as ―sojourners: they left their families behind in China, planning to return home when they had 

accumulated enough wealth‖
7
. Unfortunately, because they created remote communities of Chinese 

men, they were perceived as gay or effeminate, because some became launderers or cooks and these 

jobs were usually considered to be women‘s jobs by modern Americans. Furthermore, Chinese men 

were generally hated by other immigrants and Americans because they worked hard and took every 

job opportunity, even if it was a poorly payed job. This resentment lead to the apparition of 

―degrading names such as ―chin‖, ―John Chinaman‖, ―mooneyes‖‖
8
 and even to hate-crimes

9
, but 

also encouraged the creation of discriminatory laws like the Sidewalk Ordinance of 1870, or the 

Queue Ordinance of 1873, etc
10

. 
Unfortunately, by 1890 the Gold Boom had waned, but the Chinese immigrants had 

remained and, surprisingly, more wanted to come to North America. The majority of Chinese 

immigrants gravitated towards ―clearing land and building canals, roads and railroad tracks‖, while 

                                                             
1 Kay Melchisedech Olson, Chinese Immigrants 1850-1900, Capstone Press, Mankato, 2002, p.4. 
2Ibidem. 
3Man Zhou, Contemporary Chinese America: Immigration, Ethnicity, and Community Transformation, Temple 

University Press, Philadelphia, 2009, pp.25-27. 
4Dreams of the West: A History of the Chinese in Oregon 1850-1950, Ooligan Press,  Oregon, 2007, p. 17. 
5 Ibidem. 
6Ibidem,p.18. 
7 Ibidem, p.17. 
8 Ibidem, p.77. 
9 Ibidem, p.81. 
10Berard P. Wong, ‖Chinese,‖ in America Immigrant Cultures: Builders of a Nation, eds. David Levinson and Melvin 

Ember, vol.1, Simon and Schuster Macmillan, New York,  1997, p.155. 
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others ―labored in iron, wool and paper mills‖
11

 and some took jobs as house servants, day laborers, 

shop keepers, and sharecroppers
12

. Furthermore, after the Gold Rush age ended, the Chinese had to 

face even more discrimination because they had to find jobs in domains other than mining, which 

made Americans hate them more. Therefore, unions started protests against the right to work for 

Chinese and politicians used this opposition to the Chinese and their rights to work and to enter 

America, making political promises to the citizens with a right of vote in political campaigns and 

afterwards these promises were converted into discriminatory acts
13

. By 1879 politicians managed 

to pass ―the Fifteen Passenger Bill which would have limited to fifteen the number of Chinese 

passengers on any ship coming to the United States‖ in the Senate and after three years the U.S. 

Congress voted ―the Chinese Exclusion Act [...] [which marked] a turning point in American 

history. It was the first immigration law ever passed by the United States barring one specific group 

of people because of their race or nationality‖
14

. Fortunately, the act permitted entry to the United 

States to some ―Chinese people who were exempt from the stipulations of the law [which] included 

diplomatic personnel, merchants, students, teachers, and tourists‖
15

. 
Not only were Chinese in general restricted from entering the United States of America, but 

through earlier acts like the Page Act of 1875 and through other government attempts Asian women 

were denied the right to enter the United States of America if they could be ―perceived to be 

immoral and guilty of sexual [labor]‖
16

, which sadly lead to the exclusion of the majority of Asian 

women from being eligible to enter the United States of America
17

. Therefore, it is not surprising 

that Asian men, in general, and Chinese men, in particular, formed closed communities where men 

performed the roles of women as well, and this enabled the general American public to perceive 

Chinese men as either gay or effeminate and weak. 
Politicians continued to create discriminatory laws in order to stop immigrants from Asia 

and other parts of the world. By 1924 the new Immigration Act restricted the number of immigrants 

to a ―quota for each country [which] was based on the proportionate number of each nationality 

already residing in the United States as of 1920‖
18

 and this lead to a quota of 105 new Chinese 

immigrants per year
19

. 

After the Pearl Harbor attack, the Japanese became the most hated Asian race in America 

and the Chinese took advantage of this situation by discriminating against Japanese the same way 

Americans had discriminated against them in order to show that they were good American citizens. 

Moreover, after the incidents in Nanking in 1937, when the Japanese Army invaded China and 

conducted numerous acts against humanity by killing innocent civilians and raping all the women in 

Nanking, Americans started to feel moved by the suffering that affected the Chinese and, by 1943, 

the Exclusion Act was repealed in order to strengthen the relation of the United States of America 

with the Republic of China
20

. Furthermore, after the Second World War many Chinese Americans 

who fought in the war received the right to bring their wives over from China or marry a Chinese 

woman and come back with her to America
21

. After the McCarran and Walter Act of 1952, Asians 

were given the right to immigrate to the United States in a bigger number and to become 

                                                             
11 Dreams of the West: A History of the Chinese in Oregon 1850-1950, ed. cit., p.37. 
12 Ibidem. 
13Andrew Gyory, Closing the Gate: Race, Politics, and the Chinese Exclusion Act, The University of North Carolina 

Press, Chapel Hill and London, 1998,pp. 4-6. 
14 Ibidem, p. 6. 
15 John Soennichsen, The Chinese Exclusion Act of 1882 , Greenwood Publishing Group, Santa Barbara, 2011,  p.67. 
16 Andrew Gyory, op.cit., p. 30. 
17 Ibidem. 
18 Won Moo Hurh, The Korean Americans, Greenwood Publishing Group, Santa Barbara, 1998, p.34. 
19 Ibidem. 
20 Dreams of the West: A History of the Chinese in Oregon 1850-1950, ed. cit., pp.93-95. 
21Mae M. Ngai, ‖History as Law and Life: Tape v. Hurley and the Origins of the Chinese American Middle Class,‖ in 

Chinese Americans and the Politics of Race and Culture, eds., Sucheng Chan and Madeline Y. Hsu, Temple University 

Press, Philadelphia,2008, p.78. 
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Americans
22

. Therefore, many Chinese who had no desire to live in either one of the two Chinas 

(the Republic of China and the Popular Republic of China) immigrated to the United States. By 

1965 the Americans had ―abolished the national-origins quota system‖
23

, and therefore new and 

bigger waves of Asians, in general, and Chinese, in particular, arrived in America to look for a 

better life. 

After 1949 Chinese Americans passed through luodishenggen, a process of transformation 

from a generation of Chinese Americans who think that they are just temporary workers and 

planned to return back in China to one that understood that they were Chinese Americans and true 

American citizens
24

. Furthermore, because of this process of transformation, new movements 

appeared during the 1960s and 1970s which called for the revitalization of ethnic pride and 

consciousness by searching for one‘s roots (xungen wenzu) or pursuing one‘s roots and looking for 

one‘s origin (zhuigen qiuyuan)
25

. During this period, authors such as Maxine Hong Kingstone, Amy 

Tan, Frank Chin wrote extensive novels in which they depicted or reconstructed the image of the 

Chinese family or that of the Chinese individual. 
Because the new Asian immigrants and the second and third generation immigrants tried to 

integrate as Asian Americans and not as Asian immigrants or American citizens, they managed to 

become a model minority by the end of the twentieth century
26

. Unfortunately, by being a model 

minority it had ―foster[ed] resentment from non-Asian minorities who are impliedly faulted as less 

than model‖ 
27

 and this lead to another wave of discrimination that culminated in the incidents in 

Los Angeles in 1992. Moreover, even if they tried to prove themselves equal to Americans of 

European origin or as proud Asian Americans they were ―seen as submissive, culturally prone to be 

physically unaggressive, politically docile, and accommodating‖
28

.  

 

THE NEW MASCULINE IDENTITY 
When a researcher tries to understand the masculine identity of Chinese American men, one 

must first know the ―historically enforced feminization of Chinese American men, […] [confront] 

the dialectics of racial stereotypes and nationalist reactions […] [and use] notions of masculinity 

and femininity in both Asian and Western cultures‖
29

. 
At the beginning of the Chinese immigration process the majority of Chinese in America 

were male and this ―combined with anti-miscegenation laws and laws prohibiting Chinese laborers‘ 

wives from entering the US, forced these immigrants to congregate in the bachelor communities of 

various China towns, unable to father a subsequent generation‖
30

. Furthermore, although many 

Chinese immigrants ―built railroads, mined gold, and cultivated plantation, their strenuous activities 

and contributions in these areas were often overlooked by white historians. Chinamen were better 

known to the American public as restaurant cooks, laundry workers and waiters, jobs traditionally 

considered women‘s work‖
31

. Therefore, the image of the effeminate or gay Chinese immigrant was 

not the true image of the Chinese citizen who had decided to look for a better life in North America, 

but the social and political construction of Americans of European descent. Moreover, many have 

                                                             
22Won Moo Hurh, op.cit., p.35. 
23Ibidem. 
24 Ling-chi Wanng, ‖Roots and Changing Idenntity of the Chinese in the United States‖, in Adaptation, Acculturation, 

and Transnational Ties Amonng Asia Americans, ed. Fraklin Ng, Garland Publishing , New York, 1998, p.45. 
25 Ibidem, p.46. 
26Lelad T. Saito, ‖Japanese Americans and the New Chinese Immigrants: The Politics of Adaptation‖, in Asian 

American Interethnic Relations ad Politics, ed. Franklin Ng, Garland Publishing, New York and London, 1998, p.131. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 King-kok Cheung, ‖The Woman Warrior versus The Chinaman Pacific: Must a Chinese American Critic Choose 
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Publishing, Oxford and Carlton, 2005, p.158. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

778 

 

used this stereotype to create ―degrading sexual representations of the Chinese in American popular 

culture‖
32

 and also spread this stereotype into American literature. 
Although Chinese American authors came into the spotlight because of Maxine Hong 

Kingston‘s Woman Warrior, Amy Tan‘s Joy Luck Club, David Henry Hwang‘s FOB and M. 

Butterfly, critics such as Frank Chin state that ―these works held up before as icons of our pride, 

symbols of our freedom from icky-gooey evil of a Chinese culture where the written word for 

<<women>> and <<slave>> are the same word and Chinese brutally tattoo messages on the backs 

of women‖
33

 is anything but. Frank Chin justifies the success of the named authors and others like 

Yung Wing and Jade Snow Wong on the fact that ―(1) all the authors are Christian, (2) the only 

form of literature written by Chinese American that major publishers will publish other than the 

cookbook is autobiography, an exclusively Christian form; and (3) they all write to specification of 

the Christian stereotype‖
34

. The critic also argues that these works talk more about the Chinese 

American women and they ―were the chosen of assimilation, not the me, but the me of this dream 

don‘t care, for theirs is culture steeped in passivity. All the generalities about Chinese American 

history and culture that sociologists come up with are straight from the Chinese American 

autobiographies, and the Chinese American autobiographies are straight from the missionary 

memoirs ad ecclesiastical novels‖
35

. Moreover, Frank Chin scolds Chinese American writers for 

depicting weak and effeminate Chinese men and forgetting to mention their contribution to 

American society through their hard work
36

. 

Frank Chin not only criticizes the old models, but also proposes a new model of Chinese 

American man through inspiration from the traditional Chinese hero. This type of hero is portrayed 

in his novel Donald Duk, in which teenaged Donald Duk travels to his past in his dreams and 

transforms into a railroad worker, where he has to pass through a number of hardships in order to 

help finish the construction of the railroad tracks, while these hardships are compared by the author 

to the hardships of the missions that the traditional Chinese hero had to do. 

Merle Wo, like Frank Chin, ―recognizes the multiple oppressions of racism, sexism and 

classism confronted not only by her mother but also by her father. […] likewise, she observes the 

complex social and economic violence that humiliates and dehumanizes her father in front of his 

family and community‖
37

, but disagrees with Frank Chin‘s model of heroic Chinese American man 

and his ―ridicule and dismissal of lesbian and gay identities and experiences in erecting a particular 

homophobic performance‖
38

. Furthermore, Merle Wo believes in the current narratives even if they 

discuss gay identity or of Chinese American men in a family as long as it offers an objective and 

realistic picture of Chinese American society
39

. Similar to Merle Wo, King-kok Cheung also 

advocates for an anti-heroic model, because it is too close to a patriarchic masculine model who 

abuses his power to show who he is
40

. 

Unlike the precedent critics, Jachison Chan in Chinese American Masculinities: From Fu 

Manchu to Bruce Lee Ŗargues that queer literature and scholarship provide alternative models of 

resistance to dominant white masculinity. [Therefore,] he suggests that gay masculinity constructs 

                                                             
32 Ibidem. 
33 Frank Chin, Come All Ye Asian American Writers of the Real and the Fake, A Companion to Asian American Studies, 

ed.cit., p.134. 
34 Ibidem, pp.139-140. 
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Ann Anthology of Asia American Writers, eds. Frank  Chin, Jeffery Paul Chan, Lawson Fusao Inada, Shawn Wong, 

Mentor, New York, 1991, p. xxviii. 
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offer alternative strategies to resist the effects of a hegemonic model of masculinity particularly, 

gay models of masculinity allow straight men to confront an inherited homophobia and 

conventional masculine fear of feminization‖
41

. 

Unlike these critics I believe that currently, there are two types of masculine models in 

Asian American literatures, in general, and in Chinese American literature, in particular. After 

reading some of the important titles in Asian American literature I realized that some Asian 

American authors use the intellectual Chinese American man as the main character in their works, 

who may be either a business men, a professor, a spy or a politician, and who consolidates his 

authority through his intelligence, while others, like Frank Chin, prefer to use a heroic model that 

consolidates his status as the best masculine model through rough force and resistance to a number 

of difficult tasks.  

At a first sight, the two models seem to be taken from the American social tradition, because 

the heroic masculine model with its brutal solutions is an African American model, while the 

intellectual masculine model is the Western/American model of modern man, created for a 

knowledge based society. Unfortunately, if we take a closer look at the two models of Chinese 

American masculine identity we will see that they are taken from the Chinese tradition, because 

therein persists a Confucian paradigm which describes Chinese men as having an intellectual side 

and a heroic side. Usually this paradigm is transposed in the oxymoronic pair of words wen and 

wu
42

. In order to understand the terms we need to understand that ―the Great Chinese Dictionary 

lists 26 definitions for the word wen, with the core meanings centering around literary and other 

cultural attainment […], [while] wu also has over twenty definitions listed in the Great Chinese 

Dictionary, with the core meaning centering around martial, military, force and power‖
43

. 
During the Zhou dynasty ―men who had wu (martial arts) expertise dominated the shi (the 

upper-classes), they were known as wushi. It was only after Confucianism took hold that we 

became progressively more dominant for the upper classes, resulting in shi‘s later association with 

scholar-officials‘‖
44

. In imperial China wu and wen were characteristics of men‘s superior position 

in the social hierarchy. Moreover, women and immigrants could not attain this status, because 

―official recognition of wen-wu achievements was most commonly attained by passing the civil 

service or military service examinations. Both were only available to men. Moreover, these 

examinations were traditionally not available for foreigners‖
45

. 
Because authors like Frank Chin, Leonard Chang and Gus Lee have depicted a heroic male 

character who makes himself seen as an adapted American citizen who serves his country through 

physical force, and authors like Gish Jen, Susan Choi and Chang-rae Lee have constructed an 

intellectual hero who makes his voice heard in the American society through his equal position of 

American scholar, it can be said that the new generations of Asian American, and especially 

Chinese American, writers have managed to find new models of Asian American male identity 

based on the realities of North American society and on old Asian traditions.  

THE HEROIC MODEL 
In order to show the existence of a wu element and the creation of a heroic model of 

manhood we will analyze Frank Chin‘s experimental novel, Donald Duk, which depicts the 

transformation of Donald Duk from naive youngster who imagines himself to be a well known 

American celebrity into a well informed Chinese American who knows both the history of the 

United States and the history of the first Chinese Americans, after living this experience in a dream. 

Moreover, unlike his first works, ―in Donald Duk (1991) […] his ideas on such issues as the sources 
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of tensions in Chinese America families and solutions to racial problems differ considerably […]. 

Frustration has been replaced by a sense of humor, racial conflicts are resolved through 

compromise, and [the] generation gap is presented from a point of view that is more sympathetic to 

parents‖
46

. 
Donald Duk does not enjoy being a Chinese American and ―looking Chinese is driving him 

crazy‖
47

, he also ―does not like his name. Donald Duk never liked his name. He hates his name‖
48

, 

because he is frequently associated with the funny Disney character. Moreover, ―Chin not only 

indicates that Donald hates his name but also that the dominant white society holds him in contempt 

of the original‖
49

, as he asks ―who would believe anyone named Donald Duk dances like Fred 

Astaire?
50

‖. Although he is not accepted as an American citizen in society and in school, Donald 

wants to be an American citizen, he likes Fred Astaire and ―he takes tap lessons from a man who 

calls himself ‖The Chinese Fred Astaire‖‖
51

. 
Even though he has a strange name, he tries ―to displace his Chinese identity with one that is 

typical American, he looks, ironically to American popular culture for [an] alternative sense of 

identity. Donald obsessively views Fred Astaire films, occupies all his spare time with tap-dancing 

lessons, and hangs posters of his hero all over his bedroom walls‖, but he concentrates on becoming 

like the actor, which usually seems to be a more feminine than masculine identity, and by doing so 

he transforms himself into an effeminate man
52

, someone who looks like he wants to be beaten, an 

opinion that is also expressed by his father, who says that ―[Donald Duk] you look like you want 

everyone to beat you up‖
53

. Furthermore, his father advises him to look tough by telling him ―[to] 

walk with your back straight. You keep your hands out of your pockets. Don‘t hunch your 

shoulders. Think of them as being down. Keep your head up. Look like you know where you‘re 

going. And you say, ‗Don‘t mess with me horsepuckie! Don‘t mess with me!‘ But you don‘t say it 

with your mouth. You say it with your eyes‖
54

. Unfortunately, ―gang kids [still] laugh at his name 

and try to pick fights with him during the afternoon rush hour‖. Therefore, his family advises him to 

make fun of his name and invent jokes about it so the gang kids can be amused and he can be left 

unharmed, but ―Donald Duk does not want to laugh about his name forever‖
55

. 

Unfortunately, Donald Duk was not only affected by the fact that he was Chinese and he had 

a strange name, but also by the fact that his history teacher repeats that ―the Chinese in America 

were made passive and nonassertive by centuries of Confucianism thought and Zen mysticism‖
56

, 

and therefore Donald Duk feels that his teacher offends Chinese American people through this 

remark. 
Although Donald Duk hates Chinese culture and considers himself to be a pure American 

citizen, because he was born in the United States of America, he is still offended when others say 

negative things about the Chinese. This situation changes during the period before the celebration of 

the Chinese New Year, due to the fact that his friend Arnold Azalea wants to spend time with him 

and wants to learn more about Chinese traditions, which offers Donald the chance to learn more 

about his own culture and accept it. 
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During one of his family talks Donald states that ―everybody‘s gotta give up the old and 

become American. If all these Chinese were more American, I wouldn‘t have all my problems‖
57

. 

While ―Donald Duk may be the very last American-born Chinese-America boy to believe you have 

to give up Chinese to be an American […] These new immigrants prove that. They were originally 

Cantonese, and did not want to be Chinese. When China conquered the south, these people went 

further south, into Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand. They learned French. Now they‘re learning 

English. They still speak their Cantonese, their Chinese, their Viet or Lao or Cambodian, and 

French. Instead of giving anything up, they add on. They‘re including America in everything else 

they know. And that makes them stronger than any of the American-born, like me, who had folks 

who worked hard to know absolutely nothing about China‖
58

. 
Donald Duk does not accept his Chinese legacy, thinking of himself as being an American 

citizen, because he was born in North America, but after he travels back in time (in a dream) to the 

end of the nineteenth century where he works on ―joining the Central Pacific and Union Pacific 

railroads into one transcontinental line‖
59

, he changes his opinion on Chinese Americans and 

recognizes them as part of the founders of the modern American society, based on them building 

the roads and railroads that connect the country. It is possible to say that this dream, which projects 

how the first Chinese Americans strived to earn their living, may be interpreted as a collective 

memory that can be found in the memory of all the descendants of the first Chinese immigrants in 

America. Moreover, the dream illustrates the harsh conditions in which Chinese immigrants had to 

work, and it depicts moments when they worked in the rain or during the night in order to finish the 

job on time. Therefore, he ―directly experiences in his dream work a tangible history of deprivation 

that addresses his present concerns [on] the difficulties of hard labor, the lack of food, the 

exploitation of low-wage labor‖
60

. 

In his dream, the leader of the Chinese workers is Kwan, a young Chinese immigrant who 

leads his underlings with wisdom and courage. When his demands are not taken into consideration, 

he calls on all the workers to stop working and, in order to motivate them to finish their job, he 

requests to be given Crocker‘s horse and states ―they say it is impossible to lay ten miles of track in 

one day. We begin work at dawn. By sunset we will look back on more than ten miles of track. Do 

that and Crocker‘s horse here is ours to eat‖
61

. There is quite a lot of similarity between Kwan and 

the Chinese opera character and god Kwan Kung not only in name, but also as being rightful heroes 

who protect the weak.  

After waking up from dreaming, Donald Duk starts to search for proof that Chinese people 

had worked on the transcontinental line, but instead of finding Chinese names, he discovers that 

people and history books do not mention anything about the work done by the Chinese. When he 

talks to his father about this situation, and about the fact that in the history books the names of six 

Irish workers were mentioned instead of the Chinese workers‘ names, his father replies by saying 

that ―they don‘t want our names in their history books. So what? You‘re surprised. If we don‘t write 

our history, why should they, huh?‖
62

. 
After each dream Donald Duk ―transfers psychic investment from the frozen and static 

images of the given-to-be-seen to the dream visions that he has brought into the present‖
63

. He 

slowly gives up on the aging posters and prefers ―to be an integral member of his Chinese (dream) 

                                                             
57 Ibidem, p.42. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem, p.73. 
60 David L. Eng, op.cit, p.83. 
61 Frank Chin, Donald Duk, ed.cit,p.77. 
62 Ibidem, p.122. 
63 David L. Eng, op.cit, p.87. 
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community‖
64

. Moreover, by researching in the library for evidence on the construction of the 

transcontinental railroad he ―forces his unconscious visions into walking reality‖
65

.  
In the end, the main character returns to the classroom where the history teacher had told 

them that the Chinese were weak immigrants and he challenges his teacher‘s authority by talking 

about the true sacrifices done by the Chinese in order to build the transcontinental railroad. 

Although Donald has no solid proof, he speaks after seeing a photo with the man with ―bear fur hat 

and puffy bearskin coat‖, a man whom he believes is him working at the transcontinental railroad in 

his dream. 
In conclusion, we can say that during the last decades Chinese American men evolved from 

being effeminate and gay workers into married men who impose themselves in society through 

force or intellect, being model citizens. Furthermore, some Chinese American writers observed that, 

although Chinese Americans changed, many of their colleagues still portrayed exotic Chinese 

families in which the men were weak and violent, and the women were models of beauty. 

Therefore, they decided to portray new models of masculine identity basing then on the old Chinese 

masculine paradigm of wen-wu, on the expectations of American society and on modern realities. 

Moreover, we may say that Frank Chin offers a model of masculine identity which is constructed on 

heroism, fighting capability and hard physical and intellectual work. Although we do not often see 

violence or demonstrations of hard physical capabilities, the Chinese character possesses this power 

and, therefore, is a strong Chinese American model, because in his dream he worked on the 

railroad, and he is heroic in his defense of his ethnic historical integrity in front of his friend and 

teacher. 
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FROM RONALD TO DONALD. WHAT DONALD TRUMP HAS IN COMMON 

WITH REAGAN AND HOW THE FIRST USE OF NEW MEDIA CHANGED THE 

POLITICAL LANDSCAPE 
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Abstract:The surprising win of Donald Trump in the U.S. presidential elections have provided dramatic 

confirmation of long-term trends in the way people consume information, providing further evidence that so-
called legacy media are now playing an even smaller role in influencing individual choice.  

It is in this context that the present paper tries to produce a comparative analysis in the communication 

styles and public perceptions of the current president Donald Trump and the late president Ronald Reagan. 

In an age when perception matters more than reality Donald Trump and his communication advisers tried to 
fashion the campaign as a reflection of Ronald Reagan, by presenting him as a continuator of Mr. Reagan 

and his down to Earth style.  

The paper would analyses the way the both president tried to create their own particular mythology and the 
way they reacted in regards with the press as well as their relationship with the facts. Having as point of 

origin a series of analyses that emphasize their similarities the paper would explore the novelties that the 

Trump campaign and presidency brought to world stage as well his relationship with the press.  
One particular point of interest would the how almost all the media analyses tended to ignore the success 

chances of Mr. Trump and dismissed him as an unreliable candidate.  
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(Photo credits, clockwise1) 
 

As of 22 February 2017, Josh Barrow writes: ―Donald Trump has already set a record for 

being the most unpopular new president since the invention of telephone polling.
2
― Yet this is not 

what Trump should fear (which he could not anyway), but the fact that his capacities as a leader are 

doubted more and more:  

―But as Trump started actually doing stuff — running a transition, hiring people, issuing 

half-baked executive orders, firing his national security adviser after less than a month — the share 

of Americans willing to call him a good leader has steadily declined. 

From 56% in November, it went to 49% in January, 47% earlier this month — and now 42%, or 

about 4 points less than his share of the popular vote.
3
‖ 

 

 
Table 1. Donald Trump’s Slump from November 2016 to 22 February 2017 

Source: Own adaptation after the date provided in Josh Barro, “Trump has a problem: Americans 
increasingly think he's incompetent”, Business Insider, 22 February 2017 

 

In his post ―The Age of Incompetence
4
‖, of 27 December 2016, J. Bradford Delong 

comments that it is unprecedented that ―that so few members of the president-elect‘s own party, and 

none of the Democratic opposition, consider him to be qualified for the duties of the presidency, 

apart from serving as Cheerleader-in-Chief.‖ In his opinion ―the Trump phenomenon has been 

gestating for a long period.‖ According to his analysis the last time a fully qualified Republican was 

elected president happened with Richard Nixon, though flawed in terms of temperament and values. 

                                                             
1 Ronald Reagan: http://cdn.thedailybeast.com/content/dailybeast/articles/2011/09/01/ronald-reagan-might-have-tough-
time-winning-in-today-s-gop/jcr:content/image.img.2000.jpg/1314885364413.cached.jpg 

Donald Trump: http://media.salon.com/2016/01/donald_trump69.jpg 

Trumpreagan:https://d1jn4vzj53eli5.cloudfront.net/mc/ekrayewski/2016_01/trumpreagan_donkeyhotey_flickr.jpg?h=18

8&w=250 

Donald Duck: http://www.disneyclips.com/imagesnewb/images/donald.gif 

Ronald McDonald: http://i0.kym-cdn.com/entries/icons/original/000/017/931/ronald-mcdonald-profile.jpg 
2
 Josh Barro, “Trump has a problem: Americans increasingly think he's incompetent‖, Business Insider, 22 February 

2017, Available online at http://www.businessinsider.com/trump-poll-approval-rating-incompetent-2017-2 Last 

visited on 13 October 2017 
3 Josh Barro, ―Trump has a problem: Americans increasingly think he's incompetent‖, Business Insider, 22 February 

2017, Available online at http://www.businessinsider.com/trump-poll-approval-rating-incompetent-2017-2 Last visited 
on 13 October 2017 
4 J. Bradford Delong, ―The age of incompetence‖, Project-Syndicate, 27 December 2016, Available online at: 

https://www.project-syndicate.org/commentary/donald-trump-incompetent-republican-presidents-by-j--bradford-

delong-2016-12#comments Last visited on 13 October 2017 

http://cdn.thedailybeast.com/content/dailybeast/articles/2011/09/01/ronald-reagan-might-have-tough-time-winning-in-today-s-gop/jcr:content/image.img.2000.jpg/1314885364413.cached.jpg
http://cdn.thedailybeast.com/content/dailybeast/articles/2011/09/01/ronald-reagan-might-have-tough-time-winning-in-today-s-gop/jcr:content/image.img.2000.jpg/1314885364413.cached.jpg
http://media.salon.com/2016/01/donald_trump69.jpg
https://d1jn4vzj53eli5.cloudfront.net/mc/ekrayewski/2016_01/trumpreagan_donkeyhotey_flickr.jpg?h=188&w=250
https://d1jn4vzj53eli5.cloudfront.net/mc/ekrayewski/2016_01/trumpreagan_donkeyhotey_flickr.jpg?h=188&w=250
http://www.disneyclips.com/imagesnewb/images/donald.gif
http://i0.kym-cdn.com/entries/icons/original/000/017/931/ronald-mcdonald-profile.jpg
http://www.businessinsider.com/trump-poll-approval-rating-incompetent-2017-2
http://www.businessinsider.com/trump-poll-approval-rating-incompetent-2017-2
https://www.project-syndicate.org/commentary/donald-trump-incompetent-republican-presidents-by-j--bradford-delong-2016-12#comments
https://www.project-syndicate.org/commentary/donald-trump-incompetent-republican-presidents-by-j--bradford-delong-2016-12#comments
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Quite often, Margaret Thatcher, though on very good terms with Ronald Reagan, is quoted 

to have said about the late US president: ―Poor dear, there‘s nothing between his ears.
5
‖  

On the other hand, J. Bradford Delong
6
 comments that: ―Still, Reagan‘s temperament and 

values (generally speaking) were well suited to the presidency. He fully understood that being the 

star did not mean that he was the boss. Both as a Hollywood actor and as a US president, Reagan 

had smart, dedicated, and trained professionals writing his lines and directing his moves. He knew 

that his job was to be on screen, and not to interfere with the people behind the camera and in the 

post-production editing room, who were responsible for the finished product.‖ 

While about Trump, he says: ―He knows that he is the star, but he also wrongly believes that 

he has the knowledge and intelligence to be the boss. He seems unaware that his campaign is over, 

that he could fail catastrophically and permanently in his new role, and that it is in his own interest 

to ensure that his proposals are sound, not just as slogans, but as actual policies that will keep the 

US safe and create prosperity.‖ 

Donald Trump trumpeted (pun intended) his ―landslide‖ Electoral College victory which, at 

a closer look and putting it into a historic context, was not. 

John J. Pitney, Jr.
7
, professor of politics at Claremont McKenna College, put Trump‘s (fake) 

landslide victory into perspective and the result is not quite something to boast about as it ranks 46 

out of 58. 

 
Presidential Election Winners, Ranked by Percentage of Electoral Vote 

 
1. 1792          George Washington                100% 
2. 1789          George Washington                100% 
3. 1820          James Monroe                         99.57% 
4. 1936          Franklin D. Roosevelt             98.49% 
5. 1984          Ronald Reagan                       97.58% 
6. 1972          Richard Nixon                         96.65% 
7. 1804          Thomas Jefferson                    92.05% 
8. 1864          Abraham Lincoln                    90.99% 
9. 1980          Ronald Reagan                       90.89% 
10. 1964          Lyndon B. Johnson                 90.33% 
11. 1932          Franklin D. Roosevelt             88.89% 
12. 1956          Dwight D. Eisenhower           86.06% 
13. 1852          Franklin Pierce                        85.81% 
14. 1940          Franklin D. Roosevelt             84.56% 
15. 1816          James Monroe                         84.33% 
16. 1928          Herbert Hoover                       83.62% 
17. 1952          Dwight D. Eisenhower           83.24% 
18. 1872          Ulysses S. Grant                     81.95% 
19. 1912          Woodrow Wilson                    81.92% 
20. 1944          Franklin D. Roosevelt             81.36% 
21. 1840          William Henry Harrison          79.59% 
22. 1988          George H. W. Bush                79.18% 
23. 1832          Andrew Jackson                     76.57% 
24. 1920          Warren G. Harding                 76.08% 

                                                             
5 Peter Jenkins, Mrs Thatcherřs Revolution: the Ending of the Socialist Era, Harvard University Press, 1988, p. 210 
6 J. Bradford Delong, ―The age of incompetence‖, Project-Syndicate, 27 December 2016, Available online at: 
https://www.project-syndicate.org/commentary/donald-trump-incompetent-republican-presidents-by-j--bradford-

delong-2016-12#comments Last visited on 13 October 2017 
7 Available online at http://www.epicjourney2008.com/2016/11/trumps-victory-ranks-46-of-58-in.html Last visited on 

13 October 2017 

https://www.project-syndicate.org/commentary/donald-trump-incompetent-republican-presidents-by-j--bradford-delong-2016-12#comments
https://www.project-syndicate.org/commentary/donald-trump-incompetent-republican-presidents-by-j--bradford-delong-2016-12#comments
http://www.epicjourney2008.com/2016/11/trumps-victory-ranks-46-of-58-in.html
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25. 1868          Ulysses S. Grant                     72.79% 
26. 1924          Calvin Coolidge                      71.94% 
27. 1904          Theodore Roosevelt                70.59% 
28. 1996          Bill Clinton                             70.45% 
29. 1808          James Madison                        69.71% 
30. 1992          Bill Clinton                             68.77% 
31. 1828          Andrew Jackson                     68.20% 
32. 2008          Barack Obama                        67.84% 
33. 1908          William Howard Taft              66.46% 
34. 1900          William McKinley                   65.32% 
35. 1892          Grover Cleveland                    62.39% 
36. 1844          James K. Polk                         61.82% 
37. 2012          Barack Obama                         61.71% 
38. 1896          William McKinley                   60.63% 
39. 1860          Abraham Lincoln                    59.41% 
40. 1812          James Madison                        58.99% 
41. 1856          James Buchanan                      58.78% 
42. 1888          Benjamin Harrison                  58.10% 
43. 1880          James A. Garfield                   57.99% 
44. 1836          Martin Van Buren                   57.82% 
45. 1948          Harry S. Truman                     57.06% 
46. 2016          Donald Trump                       56.88% 
47. 1960          John F. Kennedy                     56.42% 
48. 1848          Zachary Taylor                        56.21% 
49. 1968          Richard Nixon                          55.95% 
50. 1976          Jimmy Carter                           55.20% 
51. 1884          Grover Cleveland                    54.61% 
52. 2004          George W. Bush                     53.16% 
53. 1800          Thomas Jefferson                    52.90% (tie with Burr, went to House) 
54. 1916          Woodrow Wilson                    52.17% 
55. 1796          John Adams                            51.45% 
56. 2000          George W. Bush                     50.37% 
57. 1876          Rutherford B. Hayes              50.14% 
58. 1824          John Quincy Adams               32.18% (draw, went to House) 
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It is way below Ronald Reagan, with whom 

Trump claims to have been on good terms: 

"I helped him," he said of Reagan on NBC last fall. "I 

knew him. He liked me and I liked him.
9
" 

Over the years, Ronald Reagan remained an 

iconic figure at least for the Republicans, Trump is in line 

with some former would-be presidents: 

―John Kasich, gesturing toward the Air Force One 

on display at the Reagan-library debate, said, ‗I think I 

actually flew on this plane with Ronald Reagan when I 

was a congressman.‘ Rand Paul claimed to have met 

Reagan as a child; Ben Carson said he switched parties 

because of Reagan; Chris Christie said he cast his first 

vote for Reagan; Ted Cruz cheered Reagan for having defeated Soviet Communism and vowed, for 

nonsensical good measure, to ‗do the same thing.‘ And then there was Donald Trump, never one to 

be outdone by the nobodies in any competition,
10

‖ is Frank Rich‘s commentary and goes on 

dismantling the (fake) story showing that‖ Trump doesn‘t appear in the president‘s [Ronald 

Reagan] voluminous diaries.‖ 

Despite that, in his post for New York magazine, ―What The Donald Shares With The Ronald‖, 

Frank Rich shows that there are some similarities between Reagan and Trump:  

1. [Reagan] ―ended up leading the 1980 GOP ticket at the same age Trump is now (69) and 

who, like his present-day counterpart, was best known to much of the electorate up until 

then as a B-list show-business personality. 

2. Trump‘s tenure as an NBC reality-show host is comparable to Reagan‘s stint hosting the 

highly rated but disposable General Electric Theater for CBS in the Ed Sullivan era. 

Trump‘s embarrassing turn as a supporting player in a 1990 Bo Derek movie (Ghosts Canřt 

Do It) is no more egregious than Reagan‘s starring opposite a chimp in 

Hollywood‘s Bedtime for Bonzo of 1951.  

3. Trump has owned tacky, bankrupt casinos in Atlantic City, Reagan was a mere casino serf 

— the emcee of a flop nightclub revue featuring barbershop harmonizing and soft-shoe 

dancing at the Frontier Hotel in Las Vegas in 1954. 

4. Trump [is] the first president to have been married three times, here, too, he is simply 

updating his antecedent, who broke a cultural barrier by becoming the first White House 

occupant to have divorced and remarried.‖ 

5. Similar campaign slogans: Reagan - ―Let‘s Make America Great Again,‖ while Trump - 

―Make America Great Again,‖ which he, not incidentally, trademarked
11

 right away. 

6. Both mythologized their own personal histories: Reagan as the soldier coming back home 

from the front, while he never left the USA, ―Trump has purported that his enrollment at the 

New York Military Academy, a prep school, amounted to Vietnam-era military service.‖ 

From Frank Rich‘s extensive analysis we have a quotation that appropriately adepts to Trump‘s 

campaign as they did for Reagan: 

                                                             
8 Frank Rich, ―Ronald Reagan was once Donald Trump‖, Daily Intelligencer, 1 June 2016, available online at 

http://nymag.com/daily/intelligencer/2016/05/ronald-reagan-was-once-donald-trump.html Last visited on 13 October 

2017 
9 James V. Grimaldi, « Records show scant Reagan – Trump ties‖, The Wall Street Journal, available online at 

https://www.wsj.com/articles/records-show-scant-reagan-trump-ties-1442359829 Last visited on 13 October 2017 
10 Frank Rich, ―Ronald Reagan was once Donald Trump‖, Daily Intelligencer, 1 June 2016, available online at 
http://nymag.com/daily/intelligencer/2016/05/ronald-reagan-was-once-donald-trump.html Last visited on 13 October 

2017 
11 See the full history of this campaign slogan at https://en.wikipedia.org/wiki/Make_America_Great_Again Last visited 

on 13 October 2017 

Photograph by Benedict Evans8 

http://nymag.com/daily/intelligencer/2016/05/ronald-reagan-was-once-donald-trump.html
https://www.wsj.com/articles/records-show-scant-reagan-trump-ties-1442359829
http://nymag.com/daily/intelligencer/2016/05/ronald-reagan-was-once-donald-trump.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Make_America_Great_Again
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―Lastly, and perhaps most important of all, you should never get involved, Governor, in 

responding directly to charges about your use of facts. If Carter or his crew can ever structure the 

campaign so that you are spending time in answering their charges rather than developing your own 

case against them, at that juncture they will have won the election.‖ 

That was suggested by Ronald Reagan‘s strategist Richard Wirthlin in May of 1980, in his 

memo, ŖStrategy for the Doldrumsŗ, and it seems that largely he abode by that: 

―When asked about conservatives‘ frustration with him, Reagan kindly insisted it was only a 

‗very few‘ critics. He said: ‗There are some people who think that you should, on principle, jump 

off the cliff with the flag flying if you can‘t get everything you want.‘ Reagan recalled that ‗If I 

found when I was governor that I could not get 100 percent of what I asked for, I took 80 percent.‘ 

So far, Mr. Trump, the political amateur and sputtering demagogue, has lacked Reagan‘s 

magnanimity or his flexibility. Can the reality-show star turned president-elect mimic the actor 

turned president?
12

‖ 

Reagan also had his crunches with the press, but nothing to be compared to what is happening 

right now in the USA. Larry Schwartz in his article ―The 7 Biggest Liars in Presidential History
13

‖ 

points out that in 1985, during Reagan‘s second term, Iran offered to free the hostages in exchange 

for missiles. A plan was for Israel to ship missiles to Iran, the USA would resupply Israel with the 

missiles, and the reimbursed cash Iran paid for the missiles to go to Nicaragua, to fund the contras, 

portrayed by Reagan as, "the moral equivalent of our Founding Fathers," who were fighting to take 

down the elected Sandinista government. 

―When details of the exchange leaked in 1986, Reagan was forced to explain why America was 

selling missiles to a sworn enemy, while intervening in Nicaragua, which Congress had forbade. 

Reagan‘s response was to deny that arms had been traded for hostages. ‗We did not, I repeat, did 

not trade weapons or anything else [to Iran] for hostages, nor will we.‘ A few months later he 

admitted, ‗A few months ago, I told the American people I did not trade arms for hostages. My 

heart and my best intentions still tell me that's true, but the facts and evidence tell me it is not.‘‖ A 

disingenuous way of saying, ―I lied‖ is Schwartz‘s commentary. 

That is what Reagan did, and what does Trump, his follower, do? According to the BBC 

―Donald Trump savages media at Florida rally‖
14

, and ―[s]tanding on stage, he said reporters ‗are 

part of the corrupt system‘. When he attacked the media, people in the audience screamed their 

support.‖ 

On Twitter, Donald Trump (@realDonaldTrump) posts the following: 

―The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my 

enemy, it is the enemy of the American People!‖ 

Before being edited it read: ―The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @CNN, @NBCNews 

and many more) is not my enemy, it is the enemy of the American People! SICK‖
15

 

In 1972, in a discussion with John Kissinger, Richard Nixon is also quoted to have said 

about the press that it is ―the enemy.
16

‖ Grynbaum cites Carl Bernstein, the journalist who helped to 

uncover the Watergate scandal, that the president‘s language ―may be more insidious and dangerous 

than Richard Nixon‘s attacks on the press.‖ 

                                                             
12 Gil Troy, ―The Example of Ronald Reagan‖, The New York Times, 2016, Available online 

https://www.nytimes.com/interactive/projects/cp/opinion/election-night-2016/the-example-of-ronald-reagan Last visited 

on 13 October 2017 
13 Larry Schwartz, ―The 7 Biggest Liars in Presidential History‖, Alternet, 7 February 2016, available online at 

http://www.alternet.org/culture/7-biggest-liars-presidential-history Last visited on 13 October 2017 
14 ―Donald Trump savages media at Florida rally‖, BBC News, available online at http://www.bbc.com/news/world-us-

canada-39018096 Last visited on 13 October 2017 
15 Michael M Grynbaum, ―Trump Calls the News Media the ‗Enemy of the American People‘‖, The New York Times, 

17 February 2017, available online at https://www.nytimes.com/2017/02/17/business/trump-calls-the-news-media-the-

enemy-of-the-people.html?_r=0 Last visited on 13 October 2017 
16Ibidem 
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Two stone bas-relief sculptures high on the façade of the Bonwit Teller Building under 

demolition on Fifth Avenue ŕ pieces that had been sought with enthusiasm by the Metropolitan 

Museum of Art ŕ were smashed by jackhammers yesterday on the orders of a real estate developer. 
- New York Times (June 6, 1980)17 

  

Before demolition While demolishing 

 

According to Callum Borchers that piece of news or, to be more to the point, the destruction 

of the two scupltures triggered Trump‘s ―war on the media‖, since it was Trump who smashed those 

sculptures to pieces and so a fine piece of history, of Art Deco vanished, to make place for the 

boastful Trump Tower. Michael Leccese, of Preservation News, cites architect Der Scutt, who 

designed the glass tower, saying that he was overruled by Trump when he intended to use the 

sculptures to decorate the new lobby, and something ―more contemporary‖ was brought in.
18

 

When questioned about the demolition of the panels, John Barron
19

 (sometimes Baron or 

John Miller
20

 aka Trump himself and not a real Trump‘s spokesman, but an alias) argued that ―three 

independent appraisers had declared them to be ‗without artistic merit‘ — an assessment that 

flabbergasted Ashton Hawkins, vice president and secretary of the board of trustees of the Met.
21

‖ 

(NB Trump Sr also used an alias ―Mr Green
22

‖, as ―his spokesman.‖) 

  ―What followed was a display of arrogance, excuse-making and avoidance of tough 

questions that is familiar to anyone who has observed Trump's interactions with the 

media throughout his campaign for the White House,‖ concludes Borchers. 

                                                             
17 Callum Borchers, ―Donald Trump hasn‘t changed one bit since his first media feud in 1980‖, The Washington Post, 

18 March 2016, available online at https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/03/18/donald-trumps-first-

media-controversy-is-a-really-great-story-just-a-really-fabulous-

story/?postshare=5251458315517113&tid=ss_tw&utm_term=.44eb9858c112 Last visited on 13 October 2017  
18

 Michael Leccese, “Developer smashes panels” in Preservation News, Volume 20, Number 8, 1 July 1980, 

http://prn.library.cornell.edu/cgi-bin/cornell-prn?a=d&d=PRN19800701.2.10&e=----en-20--1--txt-IN----# Last 

visited on 13 October 2017 
19 Callum Borchers, ―The amazing story of Donald Trump‘s old spokesman, John Barron — who was actually Donald 

Trump himself‖, The Washington Post, 13 May 2016, available online at https://www.washingtonpost.com/news/the-

fix/wp/2016/03/21/the-amazing-story-of-donald-trumps-old-spokesman-john-barron-who-was-actually-donald-trump-

himself/?utm_term=.7c03c12a7733 Last visited on 13 October 2017 
20 Marc Fisher, Will Hobson, ―Donald Trump masqueraded as publicist to brag about himself‖, The Washington Post, 

13 May 2016, available online at https://www.washingtonpost.com/politics/donald-trump-alter-ego-

barron/2016/05/12/02ac99ec-16fe-11e6-aa55-670cabef46e0_story.html?asdfk&tid=a_inl&utm_term=.5dcbc70fb6d0 

Last visited on 13 October 2017   
21 Callum Borchers, ―Donald Trump hasn‘t changed one bit since his first media feud in 1980‖, The Washington Post, 
18 March 2016, available online at https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/03/18/donald-trumps-first-

media-controversy-is-a-really-great-story-just-a-really-fabulous-

story/?postshare=5251458315517113&tid=ss_tw&utm_term=.44eb9858c112 Last visited on 13 October 2017 
22 Michael D‘Antonio, Never Enough: Donald Trump and the Pursuit of Success, Macmillan, 2015, p. 133 

https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/03/18/donald-trumps-first-media-controversy-is-a-really-great-story-just-a-really-fabulous-story/?postshare=5251458315517113&tid=ss_tw&utm_term=.44eb9858c112
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/03/18/donald-trumps-first-media-controversy-is-a-really-great-story-just-a-really-fabulous-story/?postshare=5251458315517113&tid=ss_tw&utm_term=.44eb9858c112
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/03/18/donald-trumps-first-media-controversy-is-a-really-great-story-just-a-really-fabulous-story/?postshare=5251458315517113&tid=ss_tw&utm_term=.44eb9858c112
http://prn.library.cornell.edu/cgi-bin/cornell-prn?a=d&d=PRN19800701.2.10&e=----en-20--1--txt-IN----
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/03/21/the-amazing-story-of-donald-trumps-old-spokesman-john-barron-who-was-actually-donald-trump-himself/?utm_term=.7c03c12a7733
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/03/21/the-amazing-story-of-donald-trumps-old-spokesman-john-barron-who-was-actually-donald-trump-himself/?utm_term=.7c03c12a7733
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/03/21/the-amazing-story-of-donald-trumps-old-spokesman-john-barron-who-was-actually-donald-trump-himself/?utm_term=.7c03c12a7733
https://www.washingtonpost.com/politics/donald-trump-alter-ego-barron/2016/05/12/02ac99ec-16fe-11e6-aa55-670cabef46e0_story.html?asdfk&tid=a_inl&utm_term=.5dcbc70fb6d0
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Instead of conclusions 

In the chapter Get the Word Out of his book Trump Ŕ The Art of the Deal we are given the 

answer to why Donald was and is acting as he was and he is: 

―You need to generate interest, and you need to create excitement. One way is to hire public 

relations people and pay them a lot of money to sell whatever you‘ve got. But to me, that's like 

hiring outside consultants to study a market. It‘s never as good as doing it yourself.
23

‖ 

And he goes further on: 

―I‘m not saying that they necessarily like me. Sometimes they write positively, and 

sometimes they write negatively. But from a pure business point of view, the benefits of being 

written about have far outweighed the drawbacks. It‘s really quite simple. If I take a full-page ad in 

the New York Times to publicize a project, it might cost $40,000, and in any case, people tend to be 

skeptical about advertising. But if the New York Times writes even a moderately positive one- 

column story about one of my deals, it doesn‘t cost me anything, and it‘s worth a lot more than 

$40,000.
24

‖ 

On 24 February 2017 ―White House press secretary Sean Spicer banned reporters from 

CNN, the New York Times, Politico, the Los Angeles Times and BuzzFeed from attending a 

―gaggle,‖ a non-televised briefing, but gave access to a number of other reporters, including those 

representing conservative outlets.
25

‖ 

And correlating the above citation with the news that travelled worldwide, we can assume 

that any kind of news is not bad for Trump; he is visible, and as a post-truth specialist manipulator, 

he could not act in a different way. 

And the ―war‖ goes on. On 26 February 2017, ―Trump declines to attend White House 

correspondents' dinner.
26

‖ Byers reports: 

―The last president to miss the dinner was Ronald Reagan, who sat out because he was he 

recovering from an assassination attempt in 1981, although he still delivered remarks by phone.‖ 

It looks like even if Donald tries to walk (awkwardly, but still) in Ronald‘s shoes, they are a 

size or two a bit too much for Donald and he might trip. And here he seems to be closer to Richard 

(Dick) Nixon and his Watergate (not watertight) affair as a Kremlingate affair might develop in 

time. 
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Abstract: The study reveals the work characteristics of the most impressive post-war Romanian prose writer, 
Marin Preda: the profound connection with reality, time identified with history, individual vs history 

relationship, storytellerřs theme, couplesř theme, characters  (characteristic of the rural and urban world), 

the recording of its opera in modernism (by writing techniques and styles and specific themes form his own 
time), authenticity and his own style (the forms of orality coexist with those of the scriptural ones, the 

popular expression with the intellectual, neological one). 

Among the most important critics who explored the world of his prose, there are famous names, such as 

Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Mihai Ungheanu, Ov.S. Crohmălniceanu, Alexandru Piru, Ion Bălu etc., 
who offer their personal perspective on Marin Predařs opera, whose mysteries have not been discovered yet. 

 

Keywords: Marin Preda, rural-urban, individual-history relationship, modernity, authenticity. 

 

 

Marin Preda (1922-1980) este unul dintre reprezentanții cei mai de seamă ai literaturii 

române contemporane. Opera sa a marcat o epocă, a impus o problematică specifică și o viziune 

personală asupra existenței. Publicul și critica au fost receptivi la opera celui mai impunător 

prozator postbelic, prin productivitatea artistică și încrederea constantă în funcțiile scrisului. 

Reluând experiența interbelică, Preda continuă procesul de modernizare a viziunii realiste, susținute 

de o ‖filosofie de existență‖ (Eugen Simion) și o conștiință morală transmisă personajelor. 

A cerceta opera prediană înseamnă a pătrunde într-un adevărat univers, un univers explorat 

de nume celebre ale criticii românești: Eugen Simion, Mihai Ungheanu, Ov. S. Crohmălniceanu, Al. 

Piru, Nicolae Manolescu, Ion Bălu etc., dar ale cărui taine nu au fost încă epuizate. 

Marin Preda a năzuit să aducă spațiul românesc spre culmile desăvârșite în scrisul modern 

alături de mari personalități ale lumii, precum Kafka, Hemingway, Steinbeck, Faulkner, Joyce, 

Camus, Borges ori Marquez. Scrierile sale uimesc la fiecare nouă lectură, conturând opera unui 

scriitor de excepție, care a dat dovadă de profesionalism în tot ceea ce a realizat. În acest sens se 

cuvin a fi amintite reeditările, edițiile, de obicei, „revăzute și adăugite‖, care i-au permis scriitorului 

să elimine pasaje care purtau amprenta literaturii „epocii‖, să adauge părți noi, să finiseze stilistic 

operele. 

Marin Preda a declarat, frecvent, că a avut ca modele literare pe Tolstoi și Dostoievski. 

Deși fascinat de al doilea, unii critici au considerat că scriitorul îl urmează pe cel dintâi (Eugen 

Simion), alții au situat asemănarea cu Dostoievski în inspirația din mediile umiliților și obidiților, 

oameni care au fost nevoiți să sufere foarte mult, ajungând la disimularea vieții sufletești și la 

susceptibilitate externă, dar au găsit temeiuri să aprecieze drept polemică relația cu modelul: 

„autorul nu grefează arbitrar psihologii dostoievskiene pe caracterul oamenilor noștri, ci descoperă 

în sensul polemic al cărții sale [...] complicații necunoscute ale sufletului rural. [...] De Dostoievski 

îl desparte în plus pe Marin Preda răceală voită a prozei sale. [...] Fapte de o extremă violență, 

situații de o mare încordare sunt prezentate sec, fără vibrație sufletească, scriitorul având aerul că se 

scuză de întâmplări banale. O luciditate tulburătoare reține amănunte și detalii acolo unde spiritul e 

copleșit de emoție. Și, invers, lucrurilor curente li se dă un relief straniu prin curiozitatea și 

insistența cu care sunt privite.‖
1
 

                                                             
1 Ov. S. Crohmălniceanu, Cronici literare, E.S.P.L.A., București, 1957, p. 368 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

795 
 

Autorul însuși declara, referitor la influența celor doi scriitori ruși, asupra operei sale: „În 

Viața ca o paradă există un personaj în care arăt ce efect a avut, într-o perioadă traducerea 

trunchiată a lui Dostoievski. Prin ‘48, am vrut să scriu un roman de o factură apropiată, dar a fost un 

eșec total și de atunci am terminat cu influența. Consider că Tolstoi a exercitat asupra mea o 

influență binefăcătoare.‖
2
 

Marin Preda își raliază opera de biografia lui, dar prezența elementelor autobiografice, 

subiective, nu exclude caracterul obiectiv al operei sale, ce analizează cu minuțiozitate universul 

țărănesc și pe cel citadin. Indiferent, însă, de mediul abordat, proza lui Marin Preda se organizează 

în jurul relației timp-om, urmărind integrarea individului în fluxul social. 

Opera sa nu este vastă, ca întindere: cuprinde o serie de nuvele, romanele Moromeții I și 

II, Risipitorii, Intrusul, Marele singuratic, Delirul (rămas neterminat), Cel mai iubit dintre 

pământeni și piesa de teatru Martin Bormann. 

Debutul este legat de prima slujbă a scriitorului, de corector la ziarul Timpul. În 1942 

apare schița Pârlitu’ în două numere consecutive, din 15 și 16 aprilie, ale foii literare, Popasuri a 

ziarului Timpul. Redactorul acestei pagini era Miron Radu Paraschivescu, un alt nume, alături de 

Geo Dumitrescu, de care se leagă începuturile literare ale scriitorului. 

Prozatorul încercase inițial o apropiere de două mari personalități ale timpului: George 

Călinescu și Mihail Sadoveanu. Ambii nu au răspuns așteptărilor tânărului scriitor. Acesta avea să 

mărturisească mai târziu: „Acești doi mari oameni ai literaturii noastre cred că erau înstrăinați, în 

momentul acela, nu numai față de generația mea, dar și față de propria lor generație‖.
3
 În schimb, 

Preda se simte în largul său în jurul revistei Albatros, condusă de Geo Dumitrescu. 

Între 1942 și 1948 Preda este prezent în diferite publicații cu un număr de șaptesprezece 

proze. Receptarea prozei sale stă încă de la început sub semn favorabil, iată cum îl descrie Miron 

Radu Paraschivescu cu ocazia retipăririi nuvelei Salcâmul în Revista literară în 1947: „N-are 

decât 25 de ani, dar gândește mult și scrie puțin, parcă ar fi de 50. Sobru, închis într-un anumit 

mutism care nu-i mizantropie, ci atentă măsură de sine, muncitor, cinstit și hotărât. Marin Preda 

aduce în opera și în etica lui personală virtuțile neamului de țărani din Teleorman, de unde a pornit 

ca să răzbească singur în numai 7 ani de zile, până la conturarea unor forțe epice cu totul personale. 

Plecat de pe băncile școlii normale, vagabond pe ulițele Bucureștiului, ucenicind apoi, stăruitor și 

modest, prin lucru greu și prost plătit, de noapte, al redacțiilor, publicând rar și citind mult, Marin 

Preda este între tinerii de leatul lui, nădăjdea cea mai plină și mai realizată până acum... Cititorul își 

poate da singur seama de forța talentului lui Marin Preda în care îndrăznim să prevedem peste zece, 

cinsprezece ani, pe unul din romancierii de seamă ai literaturii noastre.‖
4
 

Marin Preda, la rândul său, va scrie mai târziu despre Miron Radu Paraschivescu: „După 

Eugen Lovinescu, nimeni n-a iubit la noi mai mult profesiunea de scriitor și nimeni n-a luptat mai 

mult să-i păstreze întreaga noblețe ca Miron Paraschivescu. Avea pentru asta tot ceea ce trebuia, 

entuziasm și capacitatea de a-l transmite și credința statornică în viitorul artelor, într-o epocă în care 

multe întrebări și îndoieli însoțesc această încăpățânată activitate a spiritului uman care este creația 

artistică.‖
5
 

Criticul Eugen Lovinescu, ca și Miron Radu Paraschivescu sau Geo Dumitrescu, îl remarcă 

pe tânărul scriitor: „Citisem în cenaclu o bucată intitulată Calul, scrisă cu o duritate pe care ulterior 

am pierdut-o. Lui Lovinescu nu i-a plăcut, dar avusesem noroc să-i citesc la o altă ședință o nuvelă 

mai tradițională intitulată De capul ei [...] Lovinescu a exclamat de câteva ori în timpul lecturii, cu 

vocea lui subțire și senină: « Are talent!... Are talent!» Ei, mi-am zis eu atunci plin de trufie, păi 

dacă am talent, stați să vă citesc una care să justifice această apreciere. Și am venit cu Calul. Hm! a 

                                                             
2 Creație și morală, Editura Cartea Românească, București, 1989, p. 561 
3 Florin Mugur, Convorbiri cu Marin Preda, Editura Albatros, București, 1973, p. 146 
4 Apud Ion Cristoiu, „Marin Preda, neliniștitul‖-  studiu introductiv la volumul Marin Preda, Scrieri de 

tinerețe, Editura Minerva, București, 1987, p. VI. 
5 Marin Preda, Imposibila întoarcere, Cartea Românească, București, 1975, p. 146 
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exclamat criticul până la urmă, în tăcerea plină de nesiguranță care o lăsase. Descriptiv...‖ 

După apariția primului volum al romanului Moromeții, Eugen Lovinescu, în ciuda 

rezervei sale față de „materialul țărănesc‖ și a opțiunii sale pentru epica urbană, va primi romanul 

lui Marin Preda ca pe o fericită realizarea, aceea care dezintegrează un grup bine sudat prin forța 

tradiției în Moromeții, istoria interacționând pe spații vaste în Delirul. În acest din urmă roman, 

obsesia istoriei îl face pe Preda să caute, în afara ficțiunii, materialul operei. Munca de documentare 

susținută pe care s-a ridicat „istoria‖ în acest roman a schimbat raporturile cu ficțiunea, care „nu 

tinde să transfigureze istoria reală, ci să se insereze în ea‖ deoarece „invenția românească se 

dovedește în multe cazuri inferioară posibilității de invenție a istoriei‖.
6
 

Marin Preda declara, referitor la istorie, într-un interviu realizat de Ion Drăgănoiu, în 

noiembrie 1969: „...istoria este una din obsesiile mele și probabil și a altor scriitori.‖
7
 „Eu n-aș zice 

că obsesia fundamentală a scriitorilor români a fost istoria, ci soarta, ideea de destin, care a ajuns la 

forme de expresie împlinite.‖
8
 

În romanele lui Preda, timpul se confundă cu istoria. Încă din volumul întâi al romanului 

Moromeții, timpul apare ca o amenințare istorică. Relația individ-istorie apare sub o altă formă în 

perioada surprinsă de Marin Preda, în comparație cu secolul al XIX-lea: „Secolul nostru este 

caracterizat prin apariția maselor care, așa cum s- a zis, vor să facă istorie. Sigur că și în secolele 

anterioare făceau istorie, însă exponenții evenimentelor nu veneau din straturile cele mai adânci ale 

maselor:‖
9
 

O altă constantă a romanelor lui Marin Preda este tema povestitorului. Scriitorul însuși 

mărturisește că tema povestitorului a început să-l preocupe imediat după apariția în 1955 a 

volumului întâi din Moromeții, când a descoperit absența unui stil propriu, care să-i permită să se 

exprime pe sine, să vorbească el și nu personajele sale. În acest sens, scriitorul abandonează 

temporar lumea satului şi-şi îndreaptă privirile spre mediul citadin. Romanele Risipitorii și 

Intrusul sunt trepte parcurse de scriitor, conform propriilor mărturisiri, în căutarea identității 

profesionale. 

După experiența din cele două romane, Marin Preda îndrăznește să atace tema 

povestitorului ieșind din universul obsesiv al tatălui fără să abandoneze însă total spațiul 

Moromeţilor. Astfel în 1967, cu un an înaintea apariției romanului Intrusul, Marin Preda publică și 

cel de-al doilea volum din Moromeții. 

Romanele Marele singuratic (1972) și Delirul (1975), se adaugă ciclului moromețian, 

având însă importanță și sensuri autonome. Primul pledează pentru implicare în existență și 

asumarea activă a destinului, în pofida împrejurărilor neprielnice. Prin cel de-al doilea, scriitorul 

recuperează și pune în discuție perioada din preajma celui de Al Doilea Război Mondial: mișcarea 

legionară, viața politică destul de confuză a epocii și figura mareșalului Antonescu pe care îl 

situează în complicatul joc al circumstanțelor și încearcă să îl explice prin ele. 

Apariția primului volum al romanului Delirul, l-a determinat pe Marin Preda să declare: 

„Tema povestitorului a apărut în preocupările mele după ce am scris. Moromeții. Da, mi-am zis, 

am scris despre tatăl meu. Dar despre mine însumi pot scrie? Are vreo semnificație viața mea? Și 

astfel a fost scris Delirul. [...] Delirul este împlinirea temei povestitorului, care mă preocupă de 

multă vreme.‖
10

 

Romanul Cel mai iubit dintre pământeni (1980) reprezintă opera de împlinire a 

scriitorului, care reușea să iasă definitiv din tema „altora‖ pentru a se exprima asupra „propriei‖ 

teme: „Consider că romanul acesta de acum este tema povestitorului. Este Marin Preda. Preda este 

Petrini. Nu în datele biografice, desigur, ci după legile romanului. Încât la întrebarea: cine a scris 

                                                             
6 Eugen Simion, Scriitori români de azi, volumul I, ediția a doua revăzută și completată, Editura Cartea Românească, 

București, 1978, p. 451 
7 Creație și morală, București, Editura Cartea Românească, 1989, p. 398 
8 Ibidem, p. 399 
9 Ibidem, p. 485 
10 Creație și morală, București, Editura Cartea Românească, 1989, p. 493 - 494 
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Moromeții, se poate răspunde acum: este Petrini.‖
11

 

O altă temă abordată în toate romanele lui Preda este tema cuplului: Ilie Moromete și 

Catrina, Birică și Polina (Moromeții), Doctorul Munteanu și Constanța Surupăceanu și Maria 

(Intrusul), Niculae Moromete și Simina Golea (Marele singuratic), Victor Petrini și Matilda (Cel 

mai iubit dintre pământeni). 

Eșecul în prietenie, tema tatălui, înstrăinarea de părinți, pierderea religiei, familia sunt alte 

teme prezente în romanele sale. Sentimentul neființei, al morții este predominat în operă. În acest 

sens, este deosebit de interesantă afirmația scriitorului că: „Momentul în care omul devine moral 

este momentul în care ia cunoștință de faptul că persoana lui fizică nu este nemuritoare.‖
12

 

Nuvelelor și romanelor lui Marin Preda li se adaugă și cele două volume de scrieri 

publicistice: Imposibila întoarcere și Viața ca o paradă. Imposibila întoarcere reprezintă 

confruntarea scriitorului cu problemele vieții cotidiene, iar Viața ca o paradă este mărturia 

drumului parcurs de la clipa trezirii „dintr-un somn‖ la voința de a elabora Moromeții. 

Scriitorul se apleacă, cu un acut sentiment al participării și al responsabilității, și asupra 

unor teme, cum ar fi: creația și creatorul, fenomenul inspirației, literatura națională și universală, 

contemporaneitatea literară, lumea și problemele ei. 

Ca publicist, Marin Preda se autocaracterizează astfel: „Prin temperament eu nu sunt 

polemist zgomotos care să iasă des în arenă. E drept, când ies mi-am pregătit bine armele și mi-am 

ales cu grijă victima. Polemist- înțelegând prin asta acel om care este dispus să se ia mereu la harță 

cu alții - n-am fost și nici nu voi fi. Eu prefer, am preferat întotdeauna să gândesc dacă am dreptate 

e suficient să știu că am dreptate și, cu vremea, acel care mă dușmănește să piară singur în neant.‖
13

 

Romanul românesc, prin Preda, atinge o nouă vârstă, este vorba de o vârstă a viziunii 

românești. Criticul Valeriu Cristea îi conferă acestei viziuni atributul de „clasică‖, deoarece Marin 

Preda este „primul scriitor capabil să însumeze cu adevărat, într-o viziune totală și deci echilibrată, 

datele unei existențe cu mult mai complexe decât cea reflectată până la el. [...] Lumea se înfățișează 

în opera sa în toată diversitatea aspectelor ei, luminoase și întunecate, neselecționate potrivit unor 

obsesii tiranice și limitative. Iar în centrul ei se află omul. Evocat în nota aceleași tendințe către 

totalitate, ca și natura, ca și istoria și societatea cu toate regiunile și treptele activității sale psihice și 

spirituale.‖
14

 

Marin Preda se identifică drept un scriitor care apără condiția literaturii realiste, care 

consideră că, în afara unor noțiuni ca istorie, adevăr, realitate, proza nu are nici un înțeles. Marea 

problemă a scriitorului rămâne aceea a cuprinderii cât mai largi și a exprimării vieții autentice în 

literatură: „Prima mea obsesie înainte de a concepe o poveste sau un roman este ca ceea ce scriu să 

fie adevărat, să aibă viață, cititorii să creadă că totul a fost real. Eu nu pornesc de la idei și 

sentimente în mod unilateral, ci mă gândesc că trebuie să realizez o lucrare credibilă.‖
15

 

Despre romanul realist și personajul literar, scriitorul afirma: „Romanul realist este legat de 

istorie, descrie oameni implicați în evenimentele vieții sociale - istorice. Or, acești oameni sunt 

chiar eroii romanului [...] Eu cred că personajul nu poate să dispară, câtă vreme oamenii mei sunt 

oameni implicați în evenimentele vieții sociale și intime.‖
16

 

La Preda, universul uman este în acord cu opera. Personajele lui aduc elemente de noutate, 

atât structura romanescă, cât și tipologia. Eroii acestuia tind să-și depășească condiția, în sens social 

și uman, dar foarte puțini reușesc, iar alții ratează, pentru că nu sunt cinstiți și puri. Se angajează în 

viață optimiști și încrezători, dar deziluzia este atât de mare, încât nu le mai rămâne decât lupta de 

a-și păstra ființa pură, neîntinată. Reprezentativ pentru un astfel de univers moral este Ilie 

Moromete, personalitate deosebită, reflexiv, șiret, care știe să și disimuleze intențiile. Marin Preda a 

                                                             
11 Ibidem, p. 583 
12 Florin Mugur, Convorbiri cu Marin Preda, Editura Albatros, București, 1973, p. 61 
13 Creație și morală, Editura Cartea Românească, București, 1989, p. 448 
14 Valeriu Cristea, Domeniul criticii, Editura Cartea Românească, București, 1975, p. 164 
15 Creație și morală, Editura Cartea Românească, București, 1989, p. 320 
16 Ibidem, p. 578 
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adus în literatura noastră un nou tip de țăran: este vorba de acel tip de țăran care devine reflectorul 

transformărilor petrecute în viața socială și politică. Un om cu o judecată ageră, cu viață interioară, 

cu gesturi și vorbe care se deosebesc de gândurile lui, un țăran închis în sine. 

Cel de-al doilea tip de personaj, caracteristic universului citadin este „risipitorul‖, care urcă 

până la stadiul de „intrus‖. Risipitori sunt: Nicolae Moromete, personajele din romanul 

„Risipitorii‖, Călin Surupăceanu din „Intrusul‖. Ei încearcă să se apere prin refugiere în vis. 

Preda își exprimă opțiunea pentru autenticitatea personajelor sale, el afirmând că: 

‖Personajul literar nu poate să dispară nici chiar dacă autorul ar dori, pentru că, în ultimă analiză, el 

însuși scriind, este personaj. Însă este probabil vorba despre „dispariția‖ personajului manevrat de 

scriitor, ceea ce dăunează chiar realismului. În orice caz, acest gen de personaj nu mai are ponderea 

de altădată. Autorul scrie dorind să dea maximă autenticitate personajelor, care evoluează în 

ficțiune. A apărut, cu alte cuvinte, o nouă convenție în virtutea căreia eroul, personajul, este mai 

liber în mișcările sale, iar cartea face impresia că este povestită la persoana întâi, chiar dacă 

povestește un autor. Acesta este tot o convenție, dar născută din dorința de autenticitate: cartea 

rămâne a unui scriitor care a cules mărturiile despre eroul său, despre viața lui socială, politică, 

intimă, nici n-ar fi ceva nou, întrucât în secolele trecute au înflorit, cum știm romanele epistolare în 

care eroii vorbesc ei înșiși, singuri prin scrisorile pe care le scriu. În noua convenție, epistola este 

înlocuită prin simpla și directa mărturie a eroului, ceea ce mărește sugestia de autenticitate.‖
17 

 

Recomandarea lui Marin Preda, adresată tinerilor prozatori în privința subiectelor care 

trebuiau să fie abordate sunt prezentate în interviul menționat mai sus: „Desigur, călătoriile pot 

îmbogăți experiența de viață, dar în general nu este obișnuit ca scriitorul român să-și aleagă subiecte 

din alte țări, decât foarte rar, deși trebuie spus că marii scriitori au făcut-o creând capodopere, ca 

Malraux scriind despre China anilor ‘27, Hemingway despre războiul civil din Spania și exemplele 

se pot înmulți, mai modest la noi Alexandru Ivasiuc, care a scris cea mai bună carte a lui, Racul, pe 

un subiect la ordinea zilei din țările latino-americane. Eu însumi am scris Friguri, după o călătorie 

în Vietnam.[...] 

Nu vedeți că orice carte consacrată unui subiect real, adevărat, se cumpără imediat? N-

avem „criză‖ de subiecte, dimpotrivă, există o mare varietate de situații și tipologii umane. Am 

observat la tinerii debutanți în proză o foarte atentă cercetare a tipologiilor noi din societatea 

noastră: de exemplu, oamenii care părăsesc satul și se califică în industrie sau construcții. Sunt 

țărani prin originea lor, dar se trezesc într-o nouă categorie socială și reacțiile și problemele lor sunt 

întotdeauna foarte interesante, semnificative.‖
18

 

Scriitorul însuși a urmat aceste recomandări: personaje precum Ana Roșculeț din nuvela cu 

același nume, frații Sterian, Petre și Toma din romanul „Risipitorii‖ ori Călin Surupăceanu, eroul 

romanului „Intrusul‖, sunt exemple care confirmă afirmația din finalul textului citat. 

În articolul intitulat „Note ocazionale în favoarea romanului‖ apărut în Viața românească, 

nr.6, iunie 1957, p. 13-19, Marin Preda nota: „Iată, de pildă, o idee cu totul incompletă pe care și-au 

făcut-o unii la noi despre roman în ultimii zece ani. E vorba de „romanul modern‖ înțelegând prin 

acest gen literar deosebit de genul de ‖Roman de la Rose‖. Destinul acestui gen literar ar fi, cică, să 

studieze caracterele și să facă clasificație de tipuri.[...] În ceea ce privește căutarea originalității, se 

declară că acesta ar fi o preocupație numai a diletanților, ba chiar a artiștilor lipsiți de valoare. 

Creator al romanului văzut astfel e declarat fără voia lui Balzac. Eroarea e din acela care n-are 

nevoie să fie demonstrată.‖
19

 

Pentru Preda, nu Balzac este cel care a influențat literatura contemporană, ci Tolstoi este 

cel căruia trebuie să i se atribuie „paternitatea romanului modern.‖ Scriitorul susține că, dintr-o 

perspectivă istorică lipsită de prejudecăți „marii creatori de universuri din ultima sută de ani sunt în 

                                                             
17 Ibidem, p. 578 
18 Creație și morală, București, Editura Cartea Românească, 1989, p. 579-580 
19 Biblioteca critică: Marin Preda interpretat de ... Antologie, argument, tabel cronologic de M. Ungheanu, Editura 

Eminescu, București, 1976, p. 18-23. 
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mod egal creatorii romanului modern, așa cum apare el astăzi, cu nenumărate tendințe și nu numai 

cu una redusă la stricta clasificare tipologică. E cât se poate de clar: Balzac, Tolstoi, Dostoievski, 

Stendhal și, îndrăznesc să spun, Victor Hugo, sunt creatori de universuri a căror influență se 

exercită după legi obiective asupra dezvoltării romanului modern.‖
20

 

În cuvântul său la Conferința scriitorilor din 1963, inclus în cartea „Creație și morală‖ sub 

titlul „Drumul spre scrierea acelor cărți cu adevărat bune‖ (pag.96-103), Marin Preda era de părere 

că proza noastră contemporană trebuia să facă saltul de la fresca socială în care temele principale 

aveau în vedere relația dintre om istorie și actul lui creator la operele mai concentrate în care temele 

menționate se păstrează, dar se diversifică și sunt însoțite de semnificații noi, și originale și 

autentice prin „limitarea descripției la cunoașterea și experiența scriitorului și eliminarea 

literaturizării și invenției de raporturi și probleme exterioare cunoașterii scriitorului. Pentru ca 

literatura să facă o trecere calitativă de la o fază la alta, ea trebuie să lase în primul rând în urmă o 

mulțime de prejudecăți și apoi să-și încordeze bineînțeles forțele în vederea unui efort care să fie în 

orice caz unitar.‖
21

 

După părerea sa, problema care se ridica nu se mai referea la ceea ce se scria, adică la 

căutarea unei formule proprii în care experiența a scriitorului se confunda cu una sau cele câteva 

teme dominante în peisajul spiritual al timpului său. 

„Reușita unei bune povestiri din zilele noastre are în vedere un erou sau o situație în care 

explicarea lumii și a condiției actuale a omului devine obligatorie, adică plasarea individului în 

centrul lumii și la intersecția tuturor marilor întrebări pe care o epocă febrilă de schimbări i le pune 

cu privire la viitorul ei și al lui.‖
22

 Sau cu alte cuvinte: 

„Scriitorul își exprimă viziunea sa asupra lumii printr-o identificare de substanță cu mediul 

social descris.‖
23

 Și Marin Preda a făcut cea mai fericită dovadă a posibilității scriitorului modern de 

a se identifica cu mediul social- înțelegând prin aceasta întreaga societate- abordând, deopotrivă, 

viața țărănimii, a intelectualității, a formării conștiinței muncitorești în noua societate etc. 

Întrebat de Boris Buzilă ce ar trebui să înțeleagă un prozator prin „a fi actual‖, Preda 

răspundea, printre altele: „Eu bănuiesc că cititorul nu este atât de curios să găsească pur și simplu 

într-o povestire sau într-un roman fapte și oameni din zilele noastre, ci fapte și oameni prezentați 

relevator în ceea ce au ei specific. Cerința actualității nu se poate rezuma numai la alegerea temei și 

subiectului. A istorisi cititorului ceea ce el deja știe nu înseamnă încă nimic.‖
24

 

Toma George Maiorescu i-a adresat lui Preda o întrebare, asemănătoare cu cea pusă de 

Boris Buzilă: „Ce înțelegeți prin expresia „a fi modern în literatură?‖ Părerea lui Preda, și nu numai 

a acestuia, era că: „a fi modern în literatură înseamnă a fi cât de cât mai aproape de o viziune inedită 

și autentică asupra fenomenelor.‖
25

 

Marin Preda, referitor la înscrierea în modernitate, considera că un scriitor trebuia să 

schimbe tehnica și mijloacele de exprimare, precum și punctul de vedere, el făcând  o comparație 

între Remarque și Kafka. Dacă primul nu reușește să se detașeze de documente, când încearcă să 

vorbească despre lagărele de concentrare, cel de-al doilea creează o viziune de coșmar pentru a reda 

o istorie de coșmar. Din acest punct de vedere, Kafka nu mai apare ca un scriitor „de pus în dulap‖, 

după cum susțineau unii critici la momentul respectiv. 

Tot în cadrul interviului mai-sus menționat, Marin Preda afirma: „[...] Scriitorul care are de 

tratat teme specifice epocii noastre și vrea să facă o literatură credibilă fără s-o repete pe cea clasică, 

este clar că trebuie să învețe de la scriitorii mari ai secolului douăzeci, care au excelat în 

descoperirea unor noi forme și viziuni asupra realității.‖
26

 

                                                             
20

 Ibidem, p. 20-21. 
21 Creație și morală, Editura Cartea Românească, București, 1989, p. 97. 
22 Creație și morală, Editura Cartea Românească, București, 1989, p.340 
23 Ibidem, p.340 
24 Ibidem, p. 314  
25 Ibidem, p. 328 
26 Ibidem, p. 328 
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Preda consideră analiza o altă caracteristică a noii literaturi, alături de autenticitate, 

considerând că analiza este utilă pentru formarea conștiințelor oamenilor într-o societate în plină 

schimbare. În orice caz, temele abordate trebuie să țină seamă de cunoașterea realităților sociale și a 

oamenilor, deoarece, pentru prozator, arta este o formă de cunoaștere a realității. 

Partizan decis al realismului, prin care înțelege marea literatură despre om și condiția lui, 

Marin Preda se ridică vehement împotriva acelor critici care căutau să impună o literatură ruptă de 

tradițiile și de solul viguros al creației naționale. 

În dialogul dintre Marin Preda și criticul Eugen Simion
27

, dialog purtat după apariția celui 

de-al doilea volum al romanului Moromeții, este dezbătută și problema romanului românesc 

contemporan. Într-un moment în care mulți dintre prozatorii tineri manifestau interes pentru 

formulele noi în epică, Preda publică un nou volum dedicat lumii satului. La remarca criticului:[...] 

„cum se întreabă unii, iar despre țărani, tot despre țărani?!‖, scriitorul răspunde: 

„Dacă un scriitor ar ține seama de prejudecățile curente, ar ajunge să nu mai scrie nimic. 

Fiindcă n-a rămas categorie sau clasă socială despre care să nu se fi scris la fel de mult ca și despre 

țărani.‖
28

 

Referitor la problematica romanului, Marin Preda consideră că sunt posibile trei orientări: 

„Ce mai poate spune literatura? Și anume romanul? În fața acestei realități, trei reacții sunt posibile. 

Una în care scriitorul rămâne la concepția secolului al nouăsprezecelea și declară pur și simplu că 

toate acestea nu au legătură cu creația artistică și că mai cuminte e să-și vadă de treabă liniștit și să 

pună mai departe pe hârtie rodul imaginației sale, ca și cum s-ar fi întâmplat nimic. Dar oare nu s-a 

întâmplat chiar nimic? Nu e oare evident că adevărul sare în ochi și că s-a întâmplat totuși ceva care 

a modificat ireversibil raporturile tradiționale dintre scriitor și public, si că a ignora aceste schimbări 

înseamnă a vârî capul în nisip? Poți să-l vâri dar asta nu folosește la nimic, poți să continui să scrii, 

dar întrebarea e dacă vei reuși în aceste condiții să determini o mișcare în conștiințe. A doua reacție 

e una cu totul opusă acesteia. Nu mai e nimic de făcut cu literatura legată de istorie și de eveniment. 

Literatura despre război? Iar despre revoluție? Literatura despre revoluție. Literatură despre țărani? 

Acum? Lasă că știm noi ce e de făcut: scoatem din plăsmuirile noastre tot ce-ar avea vreo legătură 

cu războaiele, cu mișcările de masă, cu relațiile sociale, cu evenimentele politice. Radem tot, 

extirpăm fără șovăire orice pulsație autentică, „psihologică‖, „simbolică‖, „parabolică‖, „angajată‖ 

și de „concepție‖, și vom scrie un roman în care vom descrie cum se scrie chiar acel roman, care se 

va nega pe sine pe măsură ce se va afirma, în așa fel încât la urmă cititorul să aibă senzația unei 

„absențe‖. [...] Aceștia sunt adepții „noului roman‖ francez. A treia reacție posibilă o vom găsi la 

scriitorul care nu va ignorai nici puterea documentului, care fascinează pe cititor astăzi, și nici 

imensa capacitate de informație pe care o reprezintă presa [...]. El va renunța să mai conteze pe 

descrierea unor evenimente deja știute, dar va încerca să iasă învingător folosindu-se astfel, dând 

bătălia și câștigând-o chiar cu armele adversarului. Cum? Prin cunoscuta putere de generalizare pe 

care documentul brut n-o posedă și nici reportajul de actualitate, oricât ar fi el de senzațional. Există 

oare document cu o priză mai mare la cititor ca Procesul lui Kafka sau Colonia penitenciară sau 

Ciuma lui Camus, sau Peretele lui Sartre? E nevoie să ne mai oprim să explicăm enormul succes al 

tuturor operelor de acest gen, tocmai într-o operă în care am fi tentați să vedem o îndreptare a 

publicului de literatură? De un anumit fel de literatură, da, și se poate spune că poziția teoretică a 

noului roman francez a stârnit o curiozitate reală în lume. Creațiile practice însă, cu eroi 

asemănători unor umbre pe pereți, nu au devenit populare.‖
29

 

Într-un moment în care se vorbea, pe de o parte, de existența și de necesitatea inspirației, 

iar, pe de altă parte, de inexistența acesteia și înlocuirea ei prin muncă, Marin Preda spunea: 

„Inspirația există și fără ea e greu de conceput o psihologie a creației [...]. Este revelația bruscă sau 

lentă, puternică sau de o intensitate diferită a ideii artistice. Ea arde apoi în sufletul și în conștiința 

                                                             
27 Ibidem, p. 362-363 
28 Ibidem, p. 354 
29 Creație și morală, Editura Cartea Românească, București, 1989, p. 363 
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artistului ca o lumânare, până ce se consumă uneori înainte ca el să fie terminat lucrarea, ceea ce, 

evident nu e deloc plăcut:‖
30

 

În această ordine de idei, trebuie amintită și afirmația că geneza oricărui roman este 

determinată de sentimentul sau sentimentele care susțin inspirația. Vorbind despre impulsul de a 

scrie Intrusul, Marin Preda afirmă: „Știu doar atât, că aveam o mare poftă să scriu această carte și 

că mă simțeam înarmat cu câteva sentimente stabile legate de anumite amintiri trăite. Din ele a ieșit 

cartea...‖
31  

Pentru scriitor, punctul de plecare îl constituie totdeauna sentimentele; „ideile vin pe 

urmă‖, în ultimă instanță, „dorința, plăcerea, jubilaţiunea, descoperirile în actul de creație nu sunt 

raționale. Dar dorința de a scrie, oricât de vie ar fi, neluminată de o idee care trebuie să existe în ea 

cum e sămânța în fruct - n-ar da nimic.‖
32

 

Într-o discuție apărută în revista Cutezătorii sub titlul „Cutezătorii în vizită la scriitorul 

Marin Preda‖, întrebat dacă scrie de dragul artei sau pentru faptul că a fost impresionat de oamenii 

și locurile întâlnite, Preda răspundea: [...] „se poate scrie și de dragul artei, cu condiția ca totuși s-o 

faci din vocație... Ce înseamnă vocație? Înseamnă chemare, aplicație specială, dorință mai profundă 

spre o anumită îndeletnicire‖.
33

 

În momentele în care inspirația îl ocolește, creatorul nu trebuie să abdice de la misiunea sa, 

aceasta fiind un act de conștiință cu care este dator, dar privilegiul unei îndeletniciri sub semnul 

libertății. 

„Din experiența mea, pot să afirm că această stare ideală, dorită de noi toți, scriitorii, poate 

fi chemată («provocată» e prea mult spus), poate fi adusă mai repede decât ar veni în mod spontan. 

S-ar putea naște întrebarea: «Cum?». Cred că printr-o conștiință puternică a responsabilității pe care 

n-o dă libertatea de care ne bucurăm față de alte profesii [...]. Dacă gândul «Trebuie să scriu!» este 

însoțit de credința cutremurată că, dacă nu știu, nu am rost pe lume, inspirația vine mai curând decât 

dacă am așteptat-o nepăsători și între timp ne-am petrece viața în chefuri.‖
34

 

Marin Preda descrie actul de a scrie ca proces de ficțiune, deși opera literară are legături 

profunde cu realitatea, mai ales în ipostaza ei de „istorie‖. De aceea respinge raportarea strictă a 

universului operei la cel al existenței cotidiene. Căutarea surselor operei „faptul divers‖ al existenței 

este considerată chiar imixtiune în laboratorul creatorului pe care acesta are dreptul să-l țină secret. 

„Consumul de literatură cere noi amănunte, noi revelații, noi interpretări bazate pe texte autentice, 

până când din scriitor și din operă nu mai rămâne nimic ne scos la lumina crudă a zilei, și să mai 

reziste după aceea cine poate în fața curiozității devorante a cititorului, care e nesatisfăcut și iritat 

dacă îi spui că există într-o operă secrete care nu poate fi desfăcute sau taine care nu pot fi 

sfâșiate.‖
35

 

Aceeași idee este exprimată și în discuția din revista Cutezătorii și menționată anterior: 

„Cât despre deosebirile dintre un erou și modelul său din viață trebuie să știți că niciodată un 

scriitor nu copiază realitatea. Nici pictorul, nici muzicianul, nici scriitorul nu copiază realitatea [...]. 

Artistul nu face decât să se proiecteze pe el însuși prin altcineva...‖
36

 

Ceea ce e important și trebuie reținut este faptul că „scriitorul nu are nevoie să facă 

experiențe pe contul cititorului. În felul acesta el își discreditează atât propria persoană cât și 

profesiunea de scriitor.‖
37

 

Profesiunea de scriitor este pentru Marin Preda cea mai angajantă, cea mai încărcată de 

                                                             
30 Ibidem, p. 311-312 
31 Ibidem, p. 377 
32

 Ibidem, p. 377 
33 Creație și morală, București, Editura Cartea Românească, 1989, p. 418 
34 Ibidem, p. 442 
35 Marin Preda, Imposibila întoarcere, „Despre acțiunile lui I. L. Caragiale‖, Editura Cartea Românească, București, 

1975 
36 Creație și morală, Editura Cartea Românească, București,1989, p. 442 
37 Ibidem, p. 335 
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responsabilitate artistică și civică. „Un romancier, de pildă trebuie să fie foarte răbdător și statornic. 

Să stăruie, ca un actor, ce repetă seri și seri, aceleași replici, să-și fixeze imaginația ca la un aparat 

de radio, pe același post, ani și uneori zeci de ani. Dacă va schimba «postul», atunci încurcăturile 

vor fi foarte mari și cititorul va observa lipsa de siguranță în conducerea acțiunii. Nici un alt creator 

din alt gen nu va fi obligat să facă acest lucru.‖
38

 

Uneori contradictorii, dar întotdeauna personale și pline de miez, opiniile lui Marin Preda 

privind strategiile, tehnicile, conținutul operei literare, precum și opțiunea sa pentru ceea ce numește 

„un scriitor pur‖, opțiunea pe care mărturisește că i-a fost imposibil să o respecte („Idealul e să fii 

scriitor pur, și așa am dorit întotdeauna să fiu, adică nimic să nu apară cu numele meu, străin de o 

povestire sau roman. Cu toate acestea, mai târziu îți dai seama că există lucruri pe care le cunoști, și 

probleme copleșitoare care te obsedează și întârzie să se sublimeze într-o povestire sau roman, și 

atunci apare necesitatea imediată de a scrie despre acest lucru direct‖)
39

, încărcătura morală pe care 

i atribuie actului de a scrie, ca și conotația de gest guvernat de luciditate și conștiință dau „poeticii‖ 

sale atribute „clasice‖. 

Marin Preda este un maestru și prin arta narativă. El este creatorul unui stil propriu, în care 

formele oralității coexistă cu acelea scriptice, exprimarea populară cu aceea intelectuală, 

neologistică. 

Marin Preda este, în primul rând, povestitor. Victor Crăciun remarca, în prefața la „Creație 

și morală‖, relația dintre autor și operă: „S-a confundat cu opera sa într-o asemenea măsură încât - 

caz unic în literatura noastră - a lăsat, cel puțin în lumea artistică, impresia suprapunerii cu eroul 

creat, devenind el însuși aidoma celui mai viu dintre personajele sale, un Moromete. Comportarea 

sa este „moromețiană‖, atitudinea sa față de viață s-ar putea numi „moromețianism‖. Astfel, el este 

și „fiul‖ și „părintele‖ lui Moromete. Faptul s-a repetat, pe alte coordonate, cu ultima capodoperă, 

Cel mai iubit dintre pământeni. Așa se face că Ilie Moromete și Victor Petrini sunt cele două fețe 

ale aceleași personalități, două fețe atât de distincte, pentru că însăși vremurile în care a trăit Marin 

Preda au devenit altele. În douăzeci și cinci de ani câți despart aceste romane, scriitorul a trecut de 

la înțelegerea intuitivă a Poianei lui Iocan la marea cultură universală și de la Ion și Baltagul la 

Celine, Kafka și Marquez, procesul cognitiv împlinindu-se prin confruntări dramatice, descoperiri și 

redescoperiri, preferințe și eliminări.‖
40

 

Marin Preda s-a remarcat și prin cultura sa deosebită. Cunoștințele lui diverse domenii erau 

impresionate, lucru care l-a făcut pe Ion Frunzetti să exclame: „Și pe asta o știi, dom‘le?!‖ era 

capabil să poarte discuții pe orice temă, transformând locul în care se afla într-o „Poiană a lui 

Iocan‖. 

Marin Preda este un creator total, care și-a slujit profesia cu demnitate, nu a plătit tribut 

împrumuturilor mimetice, oprea sa purtând amprenta personalității sale. Literatura sa își află 

rădăcinile adânc înfipte în viața socială contemporană, pe care o reflectă cu o mare forță artistică.  
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line with the actual realization of the language. The aim of this study is to describe a linguistic dynamic. 
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 1. Preambul teoretic 

 Conceptul de Imaginar lingvistic (IL) apare în jurul anului 1975 și se dezvoltă treptat într-un 

domeniu autonom pe deplin integrat astăzi în ansamblul disciplinelor care se ocupă cu studiul 

limbii. În directă filiație cu studiile lingvistice propuse de către André Martinet, Anne-Marie 

Houdebine, fondatoarea teoriei Imaginarului lingvistic, propune un  mijloc metodologic novator în 

studierea și înțelegerea diversității faptelor limbii, dar, mai cu seamă, deschide noi orizonturi în 

înțelegerea raportului individ-limbă-societate.    

 Teoria Imaginarului lingvistic (IL) se întemeiază pe principiul potrivit căruia „fiecare 

vorbitor / locutor vorbește propria-i limbă‖ (Apud Ioana - Crina Coroi, 2013: 5) astfel cercetarea are 

în vedere, pe de o parte, practica lingvistică a locutorilor, iar, pe de altă parte, natura relației 

acestora cu limba folosită. Din această perspectivă, Imaginarul lingvistic este cu atât mai intrigant și 

provocatoar. În primul rând, prin asocierea termenului de imaginar domeniului lingvisticii într-o 

epocă în care structuralismul, în descendența lui Saussure, avea în vedere studiul exclusiv al limbii 

ca sistem închis, rigid: „limba, spunea Saussure, distinctă de vorbire este un obiect pe care îl putem 

studia separat‖ (F. Saussure, 1998: 42). În al doilea rând, reintegrând subiectul în cercetarea 

lingvistică, Imaginarul lingvistic deschide noi perspective de analiză și permite studierea evoluției 

limbii prin raportare la ideile, ficțiunile, imaginariile pe care subiecții vorbitori și le fac în legătură 

cu limba pe care o vorbesc (Cf. Houdebine Anne-Marie, Pluralité des langues et des identités).
 
 

 2.  Sincronie dinamică și Imaginar lingvistic 

 „Limba, afirmă Saussure, este partea socială a limbajului, exterioară individului, care prin el 

însuși nu poate nici să o creeze nici să o modifice ‖ (F. Saussure, 1998: 40). Pornind de la această 

definiție, în dihotomia sincronie / diacronie limba apare ca o succesiune de stări determinate, însă, 

urmează Saussure, diacronia presupune un factor dinamic prin care se produce un efect. Astfel, 

nefiind supuse niciunor legi, evenimentele diacronice au întotdeauna un caracter accidental și 

particular (Vezi F. Saussure, 1998: 108). 

 Discursurile referitoare la noțiunea de dinamică în legătură cu limba și implicit cu 

posibilitatea evoluției și modificării acesteia în practica comunicării a suscitat diverse interpretări. 

După Eugeniu Coșeriu, este vorba despre unul și același lucru, „[…] că funcționarea (sincronică) și 

realizarea (diacronică) a limbii reprezintă în limba însăși un singur moment real: pentru că limba se 

face și se reface în funcționarea sa […]‖ (E. Coșeriu, 2009: 335-336).  
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 Modelul Imaginarului lingvistic rezidă într-o mare măsură în abordarea concepută de către 

André Martinet în legătură cu variațiile și modificările sistemului limbii, mai exact cu noțiunea de 

sincronie dinamică (Cf. Houdebine A. M., 2013, L'Imaginaire Linguistique entre ideal de langue et 

langue ideal,13, pp. 9-19). Această teorie presupune reconsiderarea distincției saussuriene între 

sincronie ca stare și diacronie ca dezvoltare. În legătură cu aceasta, în lucrarea Dynamique de la 

langue et imaginaire linguistique, Sanda–Maria Ardeleanu explică: «La synchronie dynamique 

suppose d'accepter une évolution à un moment donné d'une langue, les causes d'évolution étudiées 

étant pour la plupart d'ordre externe, géographiques et sociales» (Sanda-Maria Ardeleanu, 2000: 

18). 

 Afirmând că „orice limbă se schimbă în orice clipă‖ (1970: 222), André Martinet subliniază 

faptul că limba nu poate fi disociată de spațiul social în care este actualizată și reactualizată prin uz. 

Imobilitatea și omogenitatea limbii reprezintă de fapt o ficțiune, schimbările sociale reflectându-se 

nemijlocit prin locutori în limbă. Astfel, aceasta este cercetată din perspectivă globală ca un proces 

într-o continuă evoluție.  

 3. Definiția Imaginarului lingvistic 

  Imaginarul lingvistic s-a dezvoltat într-o perioadă în care lingvistica cerea imperios 

detașarea de orice intervenție subiectivă. Deși admitea că este nevoie de o masă vorbitoare pentru ca 

limba să existe, Saussure afirma separarea limbii de vorbire, de tot ceea ce este accesoriu și mai 

mult sau mai puțin accidental (F. Saussure, 1998: 40). În opoziție cu acest deziderat saussurian, 

Imaginarul lingvistic reintegrează subiectul în analiza lingvistică, așadar, am putea spune că se 

raportează la tot ceea ce este accidental și individual în limbă.  

 Anne–Marie Houdebine definește Imaginarul lingvistic astfel: «le rapport du sujet à 

lalangue (Lacan) – prise en compte de l'aspect le plus intime autant que faire se peut, d'ou des 

fantasmes et fictions d'un sujet – et à La Langue (Saussure) – aspect plus social et idéologique» 

(Apud S. M. Ardeleanu, 2000: 20).  

 Din definiția Imaginarului lingvistic, două aspecte esențiale ne rețin atenția în mod deosebit. 

Pe de o parte, aspectul intim al raportului stabilit între locutor și limbă indică faptul că putem vorbi 

de o multitudine de limbi, fiecărui locutor îi corespunde propria limbă, «le locuteur parle sa propre 

langue» (S. M. Ardeleanu, 2000: 22). Pe de altă parte, aspectul social al limbii impune conceperea 

acesteia drept sistem autarhic asupra căruia individul nu poate interveni. Astfel, Imaginarul 

lingvistic se plasează în planul interacțiunii dintre limba locutorului și Limbă. Anne-Marie 

Houdebine explică: «C'est ce rapport subtil, que je me suis proposé d'étudier avec la 

conceptualisation de l'Imaginaire Linguistique pour intégrer, dans l'étude linguistique scientifique, 

les idéalisations, rationalisations des sujets parlants et, si possible, dégager leur influence sur la 

dynamique de la langue» (Houdebine A. M., 2013, L'Imaginaire Linguistique entre ideal de langue 

et langue ideal …). 

 Prin Imaginar lingvistic ni se dezvăluie natura acelui spațiu specific în care acționează 

simultan atât locutorul, cât și limba. Astfel, orientându-se către alegerile și elementele particulare 

din limbă, alegeri de ordin estetic sau afectif, subiectul vorbitor demonstrează tributivitate în raport 

cu un moment anterior al limbii, potrivit lui Anne-Marie Houdebine (2015, De lřimaginaire 

linguistique à lřimaginaire culturel. La linguistique, vol. 51, (1), p. 3-40.) «[…] amour envers leurs 

langue première, maternelle» sau, dimpotrivă, manifestă ceea ce Labov numea „insecuritate 

lingvistică și culpabilitate‖ (William Labov, 1975: 189) prin raportare la un ideal al limbii, o limbă 

guvernată, în sensul cel mai strict al cuvântului, de către Normă.  

http://www.upit.ro/index.php?page=arhiva-archive-flit
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 4. Normă / norme 

 În lingvistică, termenul de Normă a fost cel mai adesea asociat cu ceea ce desmnează un 

standard elaborat în baza unui „set de reguli care privește, din mai multe puncte de vedere, uzajul 

unei limbi date‖
1
. Pentru cei mai mulți dintre lingviști, Norma nu poate fi decât prescriptivă, în 

acord cu un model al limbajului cultivat și impus vorbitorilor cu scopul de a asigura unificarea 

lingvistică în limitele unui teritoriu geografic.  

 Având în vedere atât planul limbii, cât și pe cel al vorbirii, Ion Coteanu distinge între două 

tipuri de norme: o normă lingvistică numită și intrinseca ce are un caracter natural și abstract și o 

normă literară, academică ce ține de expresia convențională și corectă a limbii. În acest sens, 

lingvistul român notează: „Spre a limita numărul deciziilor individuale și a fixa caracteristicile 

limbii corecte, așa cum este ea concepută în mediul vorbitorilor cultivați, una dintre combinațiile 

facultative este declarată de o societate savantă, o academie, drept normă corectă, celelalte căzând 

automat într-o categorie condamnabilă. Acestei norme îi spunem academică și o deosebim de norma 

intrinsecă sau de structura limbii care are întotdeauna caracter abstract‖ (Ion Coteanu, 1973: 27). 

Prin urmare, conceptul de Normă râmâne ancorat sensului ce ține de valorizarea unui tip de uz al 

limbii impus și considerat corect, în opoziție cu toate celelalte forme considerate incorecte. 

 În acord cu teoria saussuriană, structuralismul, explică Paul Miclău, a restrâns sfera 

preocupărilor la limbă înțeleasă ca un sistem de opoziții.  În cadrul structuralismului cel mai radical, 

orice manifestare a limbii dincolo de forma relațiilor pure era considerat ceva inferior, „substanță 

nedemnă de luat în considerare‖ (Paul Miclău, 1970:7). În aceeași ordine de idei, Eugeniu Coșeriu 

subliniază faptul că structuralismul și, în general, tot ceea ce ține de descrierea lingvistică a unui 

sistem are în vedere doar ceea ce poate fi structurat în categorii omogene, ignorând elementele 

eterogene, „or, în limbi există două dimensiuni: dimensiunea omogenității, dată de alteritatea 

limbajului, și dimensiunea varietății, dată de natura sa creatoare‖ (E. Coșeriu, 2009: 298). În relație 

directă cu dimensiunea creatoare a limbajului, Eugeniu Coșeriu invocă conceptele de normă, sistem 

și tip lingvistic.  

 Atât pentru Eugeniu Coșeriu, cât și pentru lingvistul danez Louis Hjelmslev, norma și uzul 

limbii se definesc prin raportare la sistem. Stabilind ierarhia schemă-normă-uz, în cadrul căreia 

schema reprezintă forma pură a limbii iar uzul se instituie ca entitate variabilă în relație cu aceasta, 

Louis Hjelmslev definește norma drept ansamblu de trăsături care permite diferențierea unui 

element de toate celelalte elemente ale sistemului limbii. (Louis Hjelmslev, 1997:78-89) 

 Reluând într-o oarecare măsură teoria lui Hjelmslev și subliniind necesitatea recursului la 

contextele și situațiile vorbirii concrete în interpretarea oricărui act lingvistic, Eugeniu Coșeriu 

situează norma între sistemul de opoziții și vorbire ca domeniu al variațiilor; „[…] putem spune că 

sistemul este un ansamblu de opoziții funcționale; norma este realizarea colectivă a sistemului, care 

conține sistemul însuși și, în plus, elementele nepertinente din punct de vedere funcțional, dar 

normale în vorbitul unei comunități; vorbitul (sau, dacă vrem vorbirea) este realizarea individual 

concretă a normei, care conține norma însăși și, în plus, originalitatea expresivă a indivizilor 

vorbitori‖ (E. Coșeriu, 2004: 100).   

 În lucrarea Elemente de lingvistică generală, André Martinet definește lingvistica drept 

studiul științific al limbajului omenesc. „Un studiu este științific, explică autorul, atunci când se 

bazează pe observarea faptelor și se abține să propună o alegere printre aceste fapte în numele 

                                                             
1
 https://dexonline.ro/definitie/norma/expandat 

https://dexonline.ro/definitie/norma/expandat
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anumitor principii estetice sau morale‖ (A. Martinet, 1970: 23). În cazul lingvisticii, urmează A. 

Martinet, se impune separarea acesteia de gramatica normativă, deoarece obiectul acestei științe 

fiind o activitate umană, există riscul de a nu se mai nota ce se spune de fapt, ci de a proclama ceea 

ce trebuie să se spună. În acest context, conceptul de normă este definit de către André Martinet în 

directă legătură cu ceea ce semnifică idealul lingvistic. Astfel, având în vedere că, în realitate, în 

raporturile dintre persoanele aceleiași comunități identitatea absolută a structurilor lingvistice este 

mai curând excepție decât regulă, André Martinet (1970: 193-195) identifică o Normă lingvistică 

activă, imperativă, prescriptivă, care dirijează folosirea limbii, și o normă pasivă, mult mai largă și 

mai tolerantă. 

 Așa cum am văzut până aici, Norma se constituie în cadrul unei scheme antagonice, deși 

depinde de practicile lingvistice cele mai generale, Norma nu poate fi impusă de către un individ în 

mod particular, aceasta constituindu-se ca model doar în cadrul unui grup elitist, instituționalizat, 

singurul grup care deține într-un teritoriu lingvistic definit maniera corectă de a scrie și a vorbi. Din 

această perspectivă, fundamentul realizarii efective a Normei îl reprezintă operațiunea de cenzură, 

altfel spus, eliminarea din limbă a tuturor elementelor relative, eterogene și dinamice. Observăm, de 

asemenea, faptul că Norma este caracterizată în mod esențial de funcția selectivă, iar prin aceasta 

este evidențiată relația de circularitate și dependență stabilită cu așa numita normă pasivă.   

  În cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea însă, în legătura cu evoluția cercetărilor din 

sociologie, sociolingvistică, psihologie socială etc., în literatura de specialitate regăsim tot mai 

adesea studii ce privesc rolurile, opiniile și sentimentele locutorilor în raport cu practica lingvistică. 

Mai mult decât atât, limba, afirmă A. Martinet (1970: 222), se află într-o continuă devenire în acord 

cu nevoile omului de a-și construi prin limbaj atât universul spiritual, cât și lumea materială formată 

din lucruri, imagini și reprezentări individuale.  

 Tocmai această concepție a dinamicii și transformării continue în sistemul limbii a generat 

un proces de reconsiderare a ierarhiilor în interacțiunea Normă / norme. În cadrul anchetelor privind 

efectul mobilității sociale asupra comportamentului lingvistic
2
, William Labov utilizează termeni 

precum norme de prestigiu, norme subiective, atitudini și sentimente pozitive / negative, 

insecuritate și culpabilitate lingvistică pentru a înregistra reacțiile vorbitorilor față de elementele 

codului lingvistic. Pornind de la aceste orientări, putem spune că relația Normă / norme este, fără 

îndoială, complexă, mai mult decât atât, acest raport ține de problematica interpretării și concilierii 

aspectelor statice și dinamice ale limbii.  

  5.  Normele Imaginarului lingvistic 

 Anterior, aminteam că Norma, în calitatea ei prescriptivă, depinde în mod direct de normele 

descriptive. De asemenea, am remarcat faptul că evoluția constantă a limbii antrenează un întreg 

registru de modificări și reorganizări în cadrul metodelor de cercetare a acesteia. În legătură cu 

caracterul procesual dinamic al limbii, conceptul de Normă este regândit prin prisma complexității 

lui, dar și a ambiguității semantice a termenului omonim. Ne alăturăm astfel ideii lingvistei Sanda-

Maria Ardeleanu care spune: «Le sens même du mot norme a connu une évolution allant de 

l'ensemble de prescriptions (voire interdits) sur les façons de dire jusqu'aux besoins langagiers des 

locuteurs» (S. M. Ardeleanu, 2000: 20).  

 Scopul principal al Imaginarului lingvistic este de a arăta că sistemul de asocieri, 

reprezentările, judecățile de valoare și prejudecățile pe care le presupune limba la nivelul 

                                                             
2
A se vedea, în acest sens, studiul lui William Labov despre variația fonologică, în Sociolingvistică, Orientări actuale, 

Liliana Ionescu Ruxăndăoiu, Dumitru Chițoran, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975, pp. 189-206. 
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individului nu sunt niciodată identice cu cele ale altui individ. Mai mult decât atât, originalitatea 

modelului fondat de Anne-Marie Houdebine constă în faptul că cercetează deopotrivă realitatea 

limbii și idealizarea, mitizarea acesteia prin raportare la o grilă de analiză în care interacțiunea 

dintre diferitele tipuri de norme reprezintă cadru de referință.  

 Anne-Marie Houdebine preia și dezvoltă tipologia normelor propusă de Alain Rey în anul 

1972. Acesta din urmă adaugă normelor obiective o altă categorie de norme numite subiective, 

acestea vizează în cercetarea lingvistică analiza atitudinilor și reprezentărilor locutorilor (Vezi 

Houdebine A. M., 2013, «L'Imaginaire Linguistique entre ideal de langue et langue ideal …»). În 

cadrul categoriilor normative specifice Imaginarului lingvistic, normelor obiective, ce țin de planul 

intern al limbii, le corespund normele sistemice și cele statistice. Normele sistemice vizează 

conformitatea locutorilor în raport cu regulile sistemului limbii, în vreme ce normele statistice 

relevă frecvența și diversitatea uzurilor. Așadar, normele obiective vizează în mod special structura 

evolutivă a sistemului limbii.  

 În planul extern al limbii, categoria normelor subiective cuprinde normele prescriptive, 

fictive, comunicaționale și evaluative. Normele prescriptive țin de discursurile instituționalizate ce 

vizează uzul ideal al limbii, cele fictive, pe de altă parte, au în vedere judecățile pozitive sau 

negative în legătură cu limba, remarcile personale, caracterul contradictoriu, fictiv, al discursului 

subiecților.  

 Norma comunicațională derivă din dorința locutorilor de a comunica și de a se face înțeleși. 

Locutorul operează o selecție în cadrul elementelor limbii și, deși cunosc normele prescriptive, aleg 

să își adapteaze discursul în raport cu alteritatea. Potrivit lingvistei Sanda–Maria Ardeleanu, analiza 

Imaginarului lingvistic asupra normei comunicaționale relevă faptul că formele incorecte sunt 

revalorizate, fiind considerate mărci ale limbii franceze cultivate (Vezi S.M. Ardeleanu, 2006: 63). 

 Normele subiective, spune Anne-Marie Houdebine (2013, L'Imaginaire Linguistique entre 

ideal de langue et langue ideal …), sunt toate evaluative (auto- ou allo-évaluatives), subliniind 

astfel importanța acestora în planul extern al limbii. Acest tip de normă vizează aprecierile în 

legătură cu limba proprie sau cu cea a comunității lingvistice de care vorbitorul aparține.  

 Redăm în figura următoare tipologia normelor propuse în modelul Imaginarului lingvistic 

(Cf., Sanda - Maria Ardeleanu, 2000: 28): 
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                          Norme sistemice 

               Norme obiective   

                                                                                          Norme statistice 

  

 

                                                         Norme evaluative 

                                                                   Norme comunicaționale 

               Norme subiective                                            Norme fictive 

                                                                                       Norme prescriptive 

            (Imaginar Lingvistic) 

Fig. 1. Tabelul normelor imaginarului lingvistic 

 6. Concluzie 

  Așadar, putem afirma că Imaginarul lingvistic se constituie în baza interacțiunii și 

condiționării dintre normele obiective și subiective. Normele Imaginarului lingvistic se constituie 

într-o structură în care fiecare relevă aspecte esențiale ale raportului limbă/subiect vorbitor: 

reprezentări, atitudini normante și normative, insecuritate sau conservatorism, toate acestea reflectă 

înțelegerea fenomenelor antrenate în dinamica lingvistică.  

  Astfel Norma a devenit locul interferenței dintre locutor și limbă, iar interferența dintre 

diferitele tipuri de normă relevă imaginarii și ficțiuni care la rândul lor se reflectă în caracterul 

procesual dinamic al limbii.  
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Abstract. The present article represents a review of what vocational training means in general, insisting on 
differences in initial and continuing vocational training, with emphasis on the effectiveness of vocational 

training programs. 

Active labor market measures are on the one hand intended for individuals to provide additional insurance 

against the risk of income loss, and on the other hand they are offered to people not to lose their labor 
market potential during unemployment periods and to provide incentives for the job seekers in order to 

reassume their activity. Vocational training programs are best suited to improve outcomes on the long-term 

and they address structural labor market mismatch between people's skills and employers' demand. 
Generations that start to work now need to consider the changes on the labor market that will occur in the 

future, with the possibility to change more jobs during their active life, meaning that part of the education 

mentioned will, of course, consist, in "learn how to learn" throughout their life. Reintegration measures on 
the labor market, respectively the active labor market policies, help transform obsolete skills into 

appreciated hiring skills. Thus, we have to remember that what we invest in education in the present can be 

helpful in the future in accessing the labor market. 

 
Keywords: active labour market policy measures; vocational training; unemployment; labour market. 

 

 

1. Aspecte introductive  

Astăzi asistăm la o dinamică a transformărilor în toate domeniile. Într-o astfel de lume, 

oamenii trebuie să se adapteze la noile tendințe, la noile tehnologii și situații impuse de evoluție. În 

acest sens, dezvoltarea abilităților și a competențelor este absolut necesară în vederea creșterii 

productivității și durabilității cu accent pe îmbunătățirea condițiilor de muncă și a șanselor pe piața 

muncii pentru toată lumea.  

Nu este de mirare că luăm parte la o evoluție a pieței forței de muncă nu doar în țările 

dezvoltate economic, evoluție caracterizată de o amploare și o importanță deosebită determinată de 

variațiile cererii și ofertei de forță de muncă, de specificul național, de reglementările legale, de 

structura economiei, de sistemul de educație și nu în ultimul rând de formarea profesională. 

Sachelarie și Petrișor (1998, p. 5), menționează că trăim într-o societate în care schimbările 

se succed cu o mare rapiditate și în care, pentru lumea afacerilor, provocările și obligativitatea 

schimbării aparțin de domeniul normalității. Ori, fără resurse umane capabile de schimbare și 

adaptare, de creativitate și competențe profesionale multiple, organizațiile de orice fel sunt sortite 

eșecului. 

Astfel, pentru a putea reuși în acest sens dar și pentru a asigura standarde de muncă mai 

înalte ori chiar pentru a putea îmbunătății mobilitatea de pe piața muncii, tinerii în special și 

persoanele în general care intră pentru prima dată pe piața muncii au nevoie de abilități necesare de 

a executa diferite sarcini specifice. Prin urmare, programele de formare profesională sunt 

instrumente importante gândite în cadrul politicilor active privind piața forței de muncă de a ajuta 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. 

Șomajul reprezintă alături de alte cauze o amenințare continuă la adresa stabilității pieței 

muncii, ce are puternice implicații asupra deteriorării abilităților și competențelor ocupaționale a 

persoanelor, asupra capacității de a căuta un nou loc de muncă sau de a trece printr-un întreg proces 

de re/angajare. 
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Elementul de timp este unul deosebit de important în procesul de angajare a unei persoane, 

astfel, programele de formare profesională contribuie pe termen scurt la intrarea rapidă pe piața 

muncii și ocuparea posturilor existente pe piața muncii, în timp ce pe termen lung formarea 

profesională susține dezvoltarea mai cuprinzătoare a competențelor profesionale. 

Europa s-a deplasat către o economie și o societate bazată pe cunoaștere. Mai mult ca 

oricând, accesul la informații și cunoștințe de ultimă oră, împreună cu motivația și aptitudinile de a 

folosi în mod inteligent aceste resurse, în nume propriu sau pentru comunitate ca întreg, devin 

elemente esențiale pentru întărirea competitivității Europei, pentru îmbunătățirea gradului de 

ocupare a forței de muncă, precum și a gradului de adaptabilitate al acesteia (Memorandum asupra 

învățării permanente, 2000). 

Învechirea cunoștințelor profesionale este o realitate inerentă, se estimează că aproximativ 

tot la opt ani cunoștințele dintr-un anumit domeniu de activitate se învechesc și necesită o 

reîmprospătare (Pitariu, 2000, p. 166).  

Dezvoltarea competențelor și a așa ziselor strategii de reinserție pe piața muncii pentru 

șomeri, rămân în continuare chestiuni controversate în privința eficacității, având în vedere 

multiplele obiective ale politicii pieței forței de muncă și diferitele metode de realizare a acestora. 

Putem spune astfel, că succesul relativ al acestora provine și din perspectiva acestor abordări 

diferite și complexe. 

În vederea interpretării studiilor de evaluare existente în literatura de specialitate este 

esențială înțelegerea relației dinamice dintre diferite tipuri de formare profesională și rezultatele lor. 

Această perspectivă asupra formării este esențială pentru formularea de recomandări de bune 

practici pe viitor care să permită factorilor de decizie de la nivel înalt să își echilibreze în mod optim 

alegerea diferitelor tipuri de programe de formare. 

Măsurile active de reintegrare pe piața muncii, sunt destinate în principiu persoanelor pentru 

o asigurare suplimentară împotriva riscului de pierdere a veniturilor pe de-o parte iar pe de altă 

parte sunt oferite persoanelor pentru ca acestea sa nu își piardă potențialului de pe piața muncii în 

perioadele de șomaj și să ofere solicitanților locurilor de muncă stimulentele necesare pentru a-și 

relua activitatea. 

De altfel, majoritatea măsurilor politicilor de pe piața muncii, includ o combinație între 

măsurile active și cele pasive, de ex. scheme de subvenții care compensează pierderea câștigurilor 

salariale și politici active care sunt destinate să ajute șomerii să se întoarcă în câmpul muncii.  

Programele de formare sunt cele mai potrivite pentru a îmbunătăți rezultatele pe termen lung 

și pentru a aborda neconcordanța structurală de pe piața muncii dintre competențele persoanelor și 

cererea angajatorilor.  

 

 

2. Despre formarea profesională. Concepte și clasificare. 

Îninte de a încerca să definim conceptul de formare, trebuie să ne oprim la un termen mai 

„modest‖, acela de învățare, respectiv de instruire, care de-a lungul timpului a fascinat omenirea. 

Nu este deloc ușor să găsești o definiție a învățării care să mulțumească lumea. Totuși, una 

din trăsăturile fundamentale ale învățării o constituie faptul că este dobândită. Modul de dobândire 

depinde de trei factori principali: 

- Atributele înnascute ale celui care învață (cum ar fi inteligența) 

- Aptitudinile celui care predă 

- Condițiile în care are loc învațarea. (Cole, 1997, p. 340) 

Spunem astfel că învățarea este un proces complex de dobândire  a cunoștințelor, înțelegerii, 

capacităților și normelor valorice necesare pentru a ne putea adapta la mediul înconjurător. (Cole, 

1997, p. 349). În altă ordine de idei, la nivel individual, dar și colectiv, învățarea se bazează pe 

priceperi și rutine, este dependentă de experiență și orientată spre scop (Chirică, 2003, p.13) 

Despre formarea profesională pe de altă parte,  s-a scris încă din cele mai îndepărtate timpuri 

(vezi Xenofon „Cyropaedia‖) la care stă mărturie chiar istoria pedagogiei dar și încercările timide 
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de a pune bazele unei instituții de învățământ pentru adulți. În acest sens, o primă tentativă 

europeană a existat în Anglia, unde în anul 1597 s-a creat o instituție de învățământ superior pentru 

adulți, care s-a numit Gresham College și care era destinată negustorilor și artizanilor din Londra. 

Actul de constituire a acestui colegiu preciza că disciplinele de studiu și metodele pedagogice 

recomandate trebuie să fie adaptate populației vizate și că obiectivul principal era dezvoltarea 

personală (Andragogie, 2012, p. 9). Urmează apoi o perioadă (între secolul al XVIII – începutul 

secolului XX) de dezvoltare pentru programele de educație a adulților puse pe seama factorilor 

revoluției industriale, a descoperirilor geografice, a tehnologiei superioare și nu în ultimul rând 

datorită curiozității omului și a setei de cunoaștere și de îmbogățire a bagajului de informații.  

Astăzi vorbim de diferite forme ale formării profesionale adaptate în funcție de necesități, 

structură, mediu, actori sociali implicați, etc. 

Ca urmare, procesul prin care a trecut formarea profesională este unul cu o structură slabă, 

gândit de multe ori în satisfacerea unor nevoi pe termen scurt ori de asigurare a unui anumit 

standard de calitate, pe de o parte datorită procesului legislativ, a anilor de tranziție, a procedurilor 

vaste și complicate ori a anumitor convenții eterogene. În fine, toate acestea au condus la fonduri 

publice utilizate fără eficiență iar percepția publică asupra formării profesionale distorsionate (Rusu, 

2012, p. 33) 

În general, în Europa preocuparea pentru formarea profesională sau „învățarea pe tot 

parcursul vieții‖
1
– așa cum a fost denumită inițial, se referă la valorificarea cunoștințelor pe tot 

parcursul vieții. Interesul pentru acest concept a început să se intensifice odată cu Memorandumul 

Comisiei Europene privind învățarea pe tot parcursul vieții (Memorandum asupra învățării 

permanente, 2000), adoptat în octombrie 2000, document care invită statele membre să identifice 

strategii coerente și măsuri practice pentru dezvoltarea învățării continue. Cele șase mesaje cheie 

oferă un cadru structurat pentru o dezbatere deschisă asupra punerii în practică a învățării 

permanente și se referă la: noi competențe de bază pentru toți, realizarea unor investiţii superioare 

în resurse umane, încurajarea inovaţiei în predare şi învăţare, valorizarea învăţării, regândirea 

orientării şi consilierii și apropierea învăţării de domiciliu.  

Se poate observa că o serie dintre cele șase mesaje cheie ale memorandumului Comisiei 

Europene se regăsesc într-o foarte mare măsură și în obiectivele măsurilor active oferite de către 

Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din România. De altfel, luate pe rând fiecare 

dintre ele aduc în discuție aspecte care nu pot fi neglijate nici azi - aproape două decenii mai târziu, 

astfel, sistemele de învăţare şi formare trebuie să ofere oamenilor deprinderi de bază care le sunt 

necesare pentru o economie bazată pe cunoaștere, abilități și competențe, investiții permanente și 

reformă în domeniul educațional – ca piatra de temelie în formare. 

Comisia europeană (Lifelong learning, 2017) amintește faptul că învățarea pe tot parcursul 

vieții urmărește exercitarea de cunoștințe într-un mod voluntar și auto-motivat din motive personale 

sau profesionale. Scopul general al învățării pe tot parcursul vieții fiind îmbunătățirea cunoștințelor, 

abilităților și competențelor.  

Termenul învăţare "de-a lungul vieţii" atrage atenţia din nou asupra timpului: astfel este 

vorba de o învăţare permanentă, fie ea continuă sau periodică. Noul termen creat, lifewide learning, 

îmbogăţeşte imaginea atrăgând atenţia asupra duratei învăţării care poate avea loc pe tot parcursul 

unui segment al vieţii noastre. Dimensiunea lifewide (Lifelong Learning and Lifewide Learning, 

2000) accentuează și ne face să înţelegem faptul că predarea şi învăţarea sunt ele însele roluri şi 

activităţi care pot fi schimbate în locuri şi momente diferite (Memorandum asupra învățării 

permanente, 2000) 

Uniunea Europeană amintește în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene că 

urmărește să faciliteze accesul la formarea profesională dar și să îmbunătățească formarea 

profesională inițială și formarea continuă, pentru a facilita inserția și reinserția profesională pe piața 

forței de muncă (TFUE, 2016, p. 123). 

                                                             
1„Life long learning‖ sau „education tout au long de la vie‖ 
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În România, cadrul general al învățării pe tot parcursul vieții este prezentat de Legea 

educației naționale (Legea nr.1/2011). Conform acestei legi, la art. 328, alin. (2) regăsim faptul că 

educația permanentă reprezintă totalitatea activităților de învățare realizate de fiecare persoană pe 

parcursul vieții în contexte formale, nonformale și informale, în scopul formării sau dezvoltării 

competențelor dintr-o perspectivă multiplă: personală, civică, socială ori ocupațională.  

Nu trebuie să vedem formarea profesională doar ca pe o modalitate de dezvoltare personală 

a individului, ci și o investiție în dezvoltarea capitalului uman, ce poate avea un real impact asupra 

creșterii calității muncii și vieții și societății în general.  

Gerald Cole (Cole, 1997, p. 361) menționa că orice organizație dispune de un patrimoniu de 

talente, cunoștințe și experiențe pe care trebuie să le gestioneze iar ea trebuie să mărească acest 

patrimoniu și să-i asigure perenitatea prin intermediul formării și prin punerea în aplicare a unui 

sistem de transmitere sistematică a cunoștințelor și a experienței dobândite (politica în domeniul 

formării). Gândindu-ne la piața forței de muncă impropriu ca fiind o organizație, putem afirma că 

formarea profesională are ca prim scop alimentarea și asigurarea transmiterii acestui patrimoniu. 

Într-o altă accepțiune, constatăm că formarea în ansamblul ei este orientată către persoană și 

are drept scop îndeplinirea, în cât mai bune condiții, a responsabilităților în acord cu standardele 

instituției. Pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă există programe de formare profesională 

care să le asigure creșterea și diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării 

reintegrării pe piața muncii (Rusu, 2012, p. 29). 

La nivel național reiese predispoziția agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă de 

a oferi măsuri de formare profesională și un interes relativ crescut din partea șomerilor de a le urma. 

Cu toate acestea, putem afirma faptul că dezvoltarea abilităților nu va conduce automat la 

respectarea legislației în domeniu, la o productivitate îmbunătățită ori la mai multe locuri de muncă 

și mai bune dacă nu există un mediu economic și social favorabil pentru a transforma îmbunătățirea 

productivității în creșterea și dezvoltarea ocupării forței de muncă. Aici aș mai adăuga și alți factori 

critici și anume: respectarea drepturilor salariaților ce derivă din actul legislativ mai sus menționat, 

egalitatea de gen, standardele de sănătate și siguranță, bune relații de muncă, protecție socială 

eficientă și politici eficiente și active privind piața forței de muncă. 

În vederea realizării mobilității și re/integrării persoanelor pe piața forței de muncă, 

formarea profesională devine procedura prin care se asigură pe de-o parte diversificarea 

competențelor profesionale, pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă ce are la bază 

următoarele etape: inițiere, calificare, recalificare, perfecționare și specializare. În acest sens, putem 

afirma faptul că formarea profesională reprezintă un ansamblu de metode şi tehnici prin care se 

asigură pregătirea necesară dobândirii competențelor profesionale minime pentru obţinerea unui loc 

de muncă sau dezvoltării de noi competenţe.  

Pe de altă parte, nu trebuie să omitem factorii care influențează cantitatea și calitatea 

activităților de formare. Astfel, ele pot fi pe de-o parte externe, ca și rezultat al schimbărilor produse 

în acest mediu (schimbările tehnologice, noile prevederi legislative etc.) sau interne și privesc 

schimbările ce au loc pe plan intern (noi procese de activitate, noi piețe, etc.), ori existența 

aptitudinilor și calificărilor corespunzătoare în rândul forței de muncă disponibile, gradul de 

adaptabilitate, etc. (Deaconu, 2004, p. 263). Cu toate acestea, formarea atributelor înnascute 

depășește puterea noastră de control făcând parte din procesul de evoluție biologică sau maturizare. 

Vârsta, gradul de inteligență, înclinațiile unei persoane, spre exemplu, sunt factori pe care în mod 

normal influențele exterioare nu pot sa îi schimbe. (Cole, 1997, p. 363) 

Atunci când vorbim de rezultate în privința cursurilor de formare profesională, ne referim în 

primul rând la înzestrarea indivizilor cu competențele necesare pentru a participa mai activ pe piața 

muncii, și în al doilea rând, de a-și spori șansele de acces la locuri de muncă existente, ori de a 

facilita (re)integrarea în activitate a categoriilor defavorizate de forță de muncă.  

În accepțiunea lui Rusu (2012, p.29), activitatea de formare profesională este o măsură 

activă de combatere a șomajului și are ca scop final adaptarea forței de muncă la cerințele pieței 
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muncii, contribuind atât la diminuarea impactului psihologic al șomajului asupra persoanelor, cât și 

la asigurarea mobilității profesionale a forței de muncă. 

În România, formarea profesională este asigurată prin intermediul a două sisteme care se 

completează reciproc, astfel, avem pe de-o parte formarea profesională inițială și pe de altă parte 

există formarea profesională continuă. Dacă în privința formării inițiale individul „culege‖ resursele 

„cheie‖ necesare accederii pe piața muncii și o calificare care permite obținerea unui prim loc de 

muncă, formarea profesională continuă ajută individul să își actualizeze și perfecționeze 

cunoștințele și/sau pregătirea profesională în ocupația de bază precum și schimbarea calificării, 

însușirea de cunoștințe noi sau avansate. Realitatea ne arată faptul că din păcate, în România, 

elevilor le este foarte greu să își găsească un scop și să își asume un rol pe piața muncii datorită 

uniformității învățământului teoretic. Învățământul profesional și dual datorită numeroaselor 

reforme la care a fost supus de-a lungul anilor a fost destabilizat iar în ultimul timp a înregistrat 

scăderi importante în privința atractivității și numărului de elevi (Petrescu, Neguț, 2016, p. 316) 

Trăim într-o societate în care schimbările se succed cu o mare rapiditate, astfel că și în 

prezent, sistemele de educație și formare profesională sunt în mijlocul tranziției către o economie și 

societate bazată pe cunoaștere și de aceea se impune adaptarea lor continuă (Rusu, 2012, p. 35). 

Importanţa învăţării permanente pentru viitorul Europei subliniază încă o dată faptul că 

„oamenii sunt cel mai de preţ bun al Europei şi trebuie să se afle în centrul politicilor Uniunii", iar 

mai presus de orice, sistemele de educaţie şi formare trebuie să se adapteze noilor realităţi ale 

secolului al XXI-lea, cu alte cuvinte să țină pasul cu timpul. Ori, fără resurse umane capabile de 

schimbare și adaptare și competențe profesionale multiple, politicile de formare profesională sunt 

sortite eșecului. 

2.1. Formarea profesională iniţială 

Educația și pregătirea profesională reprezintă cele mai importante investiții în capitalul 

uman. Acest capital uman, forța conștientă, competentă și activă a producției, este în primul rând 

produsul sistemului nostru de învățământ, mai precis, al procesului de instruire și educarea care stă 

la baza pregătirii și perfecționării profesionale a generațiilor viitoare. 

 Educaţia generală, de bază, începând de la primele zile ale vieţii unui copil, constituie 

fundamentul. Educaţia de bază urmată de educaţia şi formarea profesională iniţială ar trebui să 

înzestreze toţi tinerii cu noile competenţe de bază cerute de o economie fondată pe cunoaştere. 

Totodată, trebuie să se asigure că ei au „învăţat să înveţe" şi că au o atitudine pozitivă asupra 

învăţării (Memorandum asupra învățării permanente, 2000) 

Conform prevederilor naţionale în vigoare şi a Clasificării Internaţionale Standard a 

Educaţiei (ISCED 2011), educaţia formală reprezintă educaţia organizată şi structurată, care se 

realizează într-un cadru instituţionalizat şi se fundamentează pe o activitate didactică explicită, cu 

caracter oficial. (Sistemul educațional - precizări metodologice, 2015).  

Dacă vorbim despre educaţia non-formală, aceasta este definită ca fiind orice fel de 

activitate educaţională intenţionată, organizată şi susţinută, care nu corespunde definiţiei educaţiei 

formale şi care, în general, nu conduce la atingerea unui anumit nivel de educaţie. Ea este furnizată, 

de obicei, în afara unităților/instituţiilor publice de învăţământ, însă este structurată pe obiective 

educaţionale, timp de studiu sau sprijin pentru învăţare şi se adresează persoanelor de toate vârstele. 

În timp ce, educația informală rezultă din activităţile zilnice legate de muncă, familie sau petrecerea 

timpului liber. Aceasta nu este structurată (pe obiective de învăţare, timp de studiu şi sprijin pentru 

învăţare). Învăţarea informală include autoeducarea, în cadrul căreia persoana nu îşi testează 

cunoştinţele acumulate, nu este coordonată instituţional şi, de obicei, nu este sistematică. (Strategia 

națională de învățare pe tot parcursul vieții, 2015-2020, p. 54-55). 
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Figura 1. Cele trei forme ale educației pe tot parcursul vieții 

Sursa: autoarea 

Din analiza comparativă (vezi Grafic 1. și Grafic 2) realizată între România și Uniunea 

Europeană (în care au fost luate în considerare cele 28 de state) în privința eficienței formării 

profesionale inițiale observăm că ratele de ocupare după nivelul de educație, la grupa de de vârstă 

20-64 de ani, sunt aproximativ similare pentru grupul educațional cu nivel de educație – învățământ 

gimnazial. Astfel, pentru grupa învățământului gimnazial, în 2014, rata de ocupare la nivelul UE 28 

a fost de 17,5%, iar la nivel național în România 22,2%. 

Pentru învățământul superior, în 2014, la nivelul UE 28, rata de ocupare a fost de 33,2%, iar 

la nivel național în România 19,3%. Rata de ocupare la nivel național în România pentru 

învăţământul profesional şi liceal, în 2014, a fost peste media UE, la o distanță de aproximat 9 

puncte procentuale. Începând din anul 2014 tendința ratei de ocupare la nivel național este 

crescătoare la învăţământul profesional şi liceal este crescătoare, de la 58,4% în 2014 la 60,5% în 

2016, respectiv la învățământul superior, de la 19,3% în 2014 la 21,4% în 2016, în timp ce pentru 

învățământul gimnazial se înregistrează o ușoară descreștere, de la 22,2% la 18,1% în 2016. Trebuie 

sa punem în context și rata șomajului care înregistra pe plan național, în 2014 și în 2015, un procent 

de 6,8% iar în 2016 un procent de 5,9%. În Europa, rata șomajului fiind de 10,2%  în 2014, 9,4% în 

2015, și 8,6% în 2016. 

 
Grafic 1. Rata de ocupare după nivelul de educaţie grupa de vârstă 20-64 ani în UE 

Sursa datelor: Eurostat 
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Grafic 2. Rata de ocupare după nivelul de educaţie grupa de vârstă 20-64 ani în România  

Sursa datelor: Eurostat 

Îmbunătățirea dezvoltării competențelor în raport cu această creștere înregistrată în sectorul 

educațional impune guvernelor, în colaborare cu partenerii sociali, să creeze o coerență politică în 

ceea ce privește legătura dintre educație și dezvoltarea competențelor pe piețele de muncă de astăzi 

și în privința politicilor tehnologice, comerciale și macroeconomice care generează creșterea 

viitoare a ocupării forței de muncă. Aceasta implică în primul rând un dialog social puternic, o 

coordonare eficientă între ministere și o comunicare îmbunătățită între angajatori și furnizorii de 

formare.  

În consecință, sectorul social european trebuie să contribuie la scăderea șomajului în Europa 

și trebuie să impună două obligații suplimentare guvernelor, mă gandesc aici la: 

1. împiedicarea intrării persoanelor în șomajul pe termen lung prin înlocuirea subvențiilor 

oferite pe termen lung cu politica activă a pieței forței de muncă și  

2. împiedicarea tinerilor să renunțe la educație/formarea profesională inițială până la 

dobândirea competențelor de bază. 

2.2 Formarea profesională continuă  

Formarea profesională continuă reprezintă o componentă majoră a politicilor în domeniul  

învățării pe tot parcursul vieții, la nivel național și european, având ca obiectiv general creșterea 

competitivității și sprijinirea dezvoltării societății bazate pe cunoaștere. 

Formarea profesională continuă se realizează atât prin programe de formare profesională 

autorizate, organizate de furnizori de formare profesională autorizați, pentru toate nivelurile, cât și 

prin centre de evaluare a competențelor obținute pe alte căi decât cele formale. Reținem astfel că, 

formarea profesională continuă se desfășoară pe două paliere: pe de-o parte prin programe de 

calificare, inițiere, perfecționare, specializare organizate de furnizori de formare profesională 

autorizați, în condițiile legii respectiv prin formare la locul de muncă, organizată de angajatori 

pentru personalul propriu și pe de altă parte prin evaluarea competențelor obținute pe alte căi decât 

cele formale, prin centre de evaluare a competențelor obținute pe alte căi decât cele formale 

autorizate în condițiile legii. (Strategia EFP, 2016-2020, p.12) 

Actul normativ care reglementează formarea profesională a adulților este Ordonanța 

Guvernului nr 129/2000 republicată în 2014, adulții fiind, în sensul acestei ordonanţe, persoanele 

care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă şi pot participa la programe de formare 

profesională, în condiţiile legii. Conform art. 4, principalele obiective ale formării profesionale 

includ facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu 

necesităţile pieţei muncii, pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea 

competitivităţii forţei de muncă, actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale 
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în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite, schimbarea calificării, determinată de 

restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacităţii de muncă, 

însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu și promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Categorii de persoane cuprinse in cursuri de 

formare profesională 

Ani 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Număr de șomeri cuprinși în pregătire 40.371 26.264 23.598 

din care: s-au încadrat in activitate 17.654 15.022 11.902 

Procentual 43,72% 57,19% 50,43% 

Tabel 1. Șomeri cuprinși în cursurile de formare profesională, în România, în perioada 2015-2017  

Sursa: insse.ro 

Se poate observa că în România, numărul persoanelor șomere care au fost cuprinse în 

cursuri de formare profesională, a fost unul descrescător în perioada 2015-2017, în schimb media 

persoanelor care s-au încadrat în activitate în urma cursurilor de formare profesională a crescut ori 

s-a menținut la un nivel de aproximativ 50%.  

O posibilă provocare ori cauză a acestei descreșteri care stă la baza unei rate scăzute a 

ocupării forței de muncă și cuprinse în pregătire, conform Institutului Național de Statistică, o 

constituie mișcărea naturală a populației și tendințele demografice din România care ne arată faptul 

că îmbătrânirea populației și emigrarea înregistrată în ultimele decenii și intensificată odată cu anul 

2007, anul intrării Romnâniei în Uniunea Europeană, au condus la declinul populației cu vârstă de 

muncă din România. Soldul migraţiei internaţionale în anul 2016 a fost unul negativ, numărul 

emigranţilor depăşind numărul imigranţilor cu peste 76 mii persoane. În cursul anului 2016, barbaţii 

emigrând într-o proporţie mai mare decât femeile (55,4%) (Populația rezidenta la 1 ianuarie 2017, 

2017). În acest context, se cuvine astfel să aducem în discuție, recunoașterea și valorificarea 

competențelor obținute în alte țări de către cetățenii români care trăiesc în străinătate, acțiune ce este 

reglementată de către Agenția Națională pentru calificări și ce face posibilă validarea învățării non-

formale și informale, fiind astfel un mod de recunoaștere a cunoștințelor, aptitudinilor și 

competențelor deținute, indiferent de modul prin care acestea au fost dobândite (ANC, 2018). 

Tranziția demografică a ultimilor ani, ce are în componența sa, factori economici, sociali, 

legislativi, culturali și chiar educaționali afectează în mod direct nivelul educației inițiale cu impact 

asupra gradului de participare și accesului la programele de formare profesională în general, printre 

acestea numărându-se: promovarea precară a programelor de formare profesională, imposibilitatea 

evaluării rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal, ori a consilierii privind 

orientarea în carieră, etc. 

Formarea profesională a adulților acoperă un spectru larg a ceea ce învățăm după părăsirea 

educației și formării inițiale. Aceasta include învățarea orientată spre carieră, dobândirea de noi 

competențe, perfecționarea profesională sau recalificarea dar și învățarea pentru dezvoltarea 

personală. 

Formarea profesională continuă desemnează componenta cea mai tehnică a educației 

adulților, implicând mecanisme și structuri care apelează la resurse materiale importante și la 

resurse umane calificate special pentru acest domeniu, urmând diverse forme de pregătire 

profesională a adulților (Rusu, 2012, p.24). 

Furnizorii cursurilor de formare profesională se împart între furnizori de servicii de formare 

profesională autorizați în condițiile legii, agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a 

municipiului București și alți agenți economici implicați. Cu alte cuvinte, Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) cuprinde programele de formare profesională care sunt 

organizate fie prin intermediul centrelor regionale de formare profesională a adulților, centrele 
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proprii din cadrul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, fie prin intermediul 

furnizorilor de formare autorizați.  

Calificarea și pregătirea profesională condiționează intens și direct integrarea în muncă și 

reprezintă unul din factorii esențiali în vederea sporirii eficienței. În acest sens am găsit important să 

analizăm succesul cursurilor de formare profesională - transpus în încadrarea în muncă a 

persoanelor, oferite de către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă din Regiunea 

Centru. 

 Regiunea centru
2
 

Județ Situație 

șomaj  

(persoane) 

Rata șomaj 

(%) 

Înscrierea la 

programe de 

formare 

profesională 

(persoane) 

Încadrarea  

în muncă  

(persoane) 

Rata de 

încadrare în 

muncă (%) 

An 

Alba 9394 5,46 % 1070 729 68,13 2015 

8566 4,98% 2792 516 18,48 2016 

6163 3,66 386 139 36,01 2017 

Brașov 9734 3,82 538 347 64,50 2015 

9364 3,70 538 392 72,86 2016 

7353 2,80 408 279 68,38 2017 

Covasna 5048 5,69 200 131 65,50 2015 

7959 5,05 200 127 63,50 2016 

8236 4,41 200 120 60,00 2017 

Harghita 7509 5,4 872 132 15,14 2015 

7829 5,76 632 108 17,09 2016 

6542 4,83 642 235 36,60 2017 

Mureș 11384 4,66 1300 565 43,46 2015 

10924 4,61 1114 709 63,64 2016 

9314 4 1110 403 36,31 2017 

Sibiu 7163 3,7 940 429 45,64 2015 

6617 3,42 600 468 78,00 2016 

4770 3,23 345 172 49,86 2017 

Tabel 2. Efectul cursurilor de formare profesionale oferite de către agențiile județene pentru 

ocuparea forței de muncă asupra persoanelor șomere, în perioada 2015-2017. 

Analizând datele tabelului 2, constatăm mai întâi, că cele mai mari rate ale șomajului au fost 

înregistrate în perioada analizată, în județele Covasna și Harghita iar cele scăzute în județele Sibiu și 

Brașov. Având în vedere numărul persoanelor care au fost înscrise la cursurile de formare 

profesională, reținem diferențele majore înregistrate în privința județului Harghita, unde în ciuda 

numărului de persoane înscrise la cursuri, se înregistrează o rată scăzută, în medie de sub 50%, de 

revenire în câmpul muncii. Într-adevăr, dacă luăm în considerare numărul persoanelor înscrise la 

cursuri și a celor care se angajează în urma acestora, trebuie să amintim eficiența programelor 

desfășurate la nivelul județului Mureș. Fără îndoială, numărul persoanelor încadrate în muncă 

depinde de o serie de factori socio-culturali, economici, legislativi etc. dar se evidențează numărul 

mic de persoane înscrise la cursuri de formare profesională vis-à-vis de numărul șomerilor 

înregistrați pe fiecare județ al regiunii Centru, pe de-o parte determinat de interesul redus precum și 

de nivelul relativ scăzut de școlarizare al șomerilor, de lipsa de experiență în ocupație solicitată la 

angajare de către angajatori, motive ce necesită o analiză mai detaliată și mai aplicată pe fiecare 

județ în parte. 

                                                             
2 Numărul populației Regiunii Centru, la începutul anului 2016, era de 2,342 milioane locuitori, conform ADR Centru: 

http://www.adrcentru.ro/detaliu.aspx?t=rcprezentare 

http://www.adrcentru.ro/detaliu.aspx?t=rcprezentare


Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

820 
 

Sintetizând, formarea profesională continuă reprezintă un ansamblu de factori care au ca și 

scop final dezvoltarea individuală, creșterea competivității pe piața muncii și sprijinirea dezvoltării 

societății ce determină astfel o transformare a politicilor din domeniul învățării pe tot parcursul 

vieții, atât la nivel național, cât și european. 

Conform datelor statistice în perioada 2014-2016,  România atinge în medie un procent de 

participare la învățarea pe tot parcursul vieții de 1.3% din totalul populației active, față de media EU 

care se situează la 10.8%, conform Eurostat. 

 

Sursa: Eurostat 

Formarea profesională continuă este un domeniu confruntat cu o serie de provocări, nu în 

ultimul rând cu diversitatea sa. În linii generale, este nevoie de date fiabile, în timp real, la nivelul 

întregului sector de învățare pe tot parcursul vieții, pentru a permite realizarea unei evaluări cu înalt 

grad de predicție și a unor scenarii posibile în perspectivă și în egală măsură este necesară 

implementarea unui sistem de asigurare a calității în formarea profesională continuă, în acord cu 

liniile europene. (Strategia EFP, 2016-2020, p. 65) 

Formarea profesională continuă vine astfel în sprijinul adulților care nu au calificările 

adecvate ori care își doresc să își continue educația de bază pe tot parcursul vieții lor. 

Participarea în România a adulților la procesul de învățare continuă este în continuare foarte 

scăzută, cu 1,2 % în 2016, mult sub media UE (10,8 %). Șomerii sunt mai puțin susceptibili să se 

angajeze în procesul de învățare (2,1 %) în comparație cu media UE (9,5 %), la fel ca persoanele în 

vârstă (0,3 % față de 6,9 %) și adulții slab calificați (0,3 % față de 4,3 %). Sistemul de învățare 

pentru adulți din România rămâne fragmentat, iar diferitele componente ale acestuia au evoluat în 

moduri diferite (Monitorul educației și al formării, 2017, p.10). 

Participarea redusă la educaţia şi formarea adulţilor din România poate fi explicată prin 

existenţa unor disfuncţionalităţi între angajatori, angajaţi şi furnizorii de educaţie şi formare 

profesională. În final, pe fondul acestor disfuncționalități se ajunge la un sistem de învăţare pe tot 

parcursul vieţii neperformant şi puţin receptiv, în care actorii implicați în acest proces acţionează 

independent unul de celălalt. Furnizorii de educaţie şi formare profesională oferă programe şi 

produc absolvenţi ce deţin competenţe care nu reflectă pe deplin necesităţile angajatorilor. 

(Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții, 2015-2020). 

Nu este o noutate în domeniu iar Strategia educației și formării subliniază aspectul „supra-

calificării‖ forței de muncă din România. Fapt explicat atât prin părăsirea pieței forței de muncă de 

către persoanele mai în vârstă, mai puțin calificate, cât și de intrarea pe piața muncii a unui număr 

tot mai mare de oameni tineri, cu studii superioare. (Strategia națională de învățare pe tot parcursul 

vieții, 2015-2020). În pofida faptului că ponderea absolvenților de studii superioare (30-34 de ani) 

s-a dublat în ultimul deceniu - de la 12,4 % în 2006 la 25,6 % în 2016  - aceasta nu a crescut din 

2015 și este cea mai scăzută din UE. Acest lucru este cauzat de o combinație de factori care 

limitează numărul potențial de studenți: rate ridicate de abandon școlar în învățământul 

preuniversitar, rate de promovare în creștere, însă relativ scăzute pentru examenul de bacalaureat, 

precum și participarea scăzută a grupurilor dezavantajate la învățământul superior (Monitorul 

educației și al formării, 2017, p.8).  
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Eficacitatea măsurilor active de pe piața muncii care vizează alinierea calificărilor la 

cerințele pieței trebuie îmbunătățită continuu. Mai mult decât atât, cadrul juridic care instituie 

centrele comunitare pentru învățarea pe tot parcursul vieții a fost adoptat abia în august 2017, dar 

sprijinul pentru consolidarea capacităților și formarea de profesioniști în învățământul pentru adulți 

pentru a asigura calitatea și furnizarea de educație diversă nu au fost încă dezvoltate. Adoptarea 

noului registru național de calificări este supusă amânării din partea decidenților. Sistemul este 

conceput ca un instrument unic de referință în formare, asigurând accesul echitabil la piețele forței 

de muncă naționale și europene, precum și satisfacerea necesităților pieței forței de muncă 

(Monitorul educației și al formării, 2016, p.10).  

În fine, pentru a putea răspunde nevoilor de dezvoltare economică și socială națională, 

România va trebui să asigure continuarea proceselor de modernizare a formării profesionale prin 

alinierea acestora la nevoile pieței europene a forței de muncă. Sistemul de educație și formare 

profesională trebuie să asigure o vizibilitate crescută a competențelor oamenilor și o mai bună 

utilizare a acestora pe piața muncii, prin anticiparea nevoilor și tendințelor de pe piața muncii pentru 

a se contura un sistem de educație și formare profesională adaptat cerințelor pieței muncii și 

nevoilor beneficiarilor direcți. 

Sistemul de educație și formare profesională trebuie să își adapteze și să își actualizeze 

permanent oferta de educație și formare profesională, pentru a răspunde eficient nevoilor societății 

și să fie orientat pe dezvoltarea de competențe care să permită, pe de o parte, dezvoltarea personală 

și pe de altă parte, integrarea absolvenților pe piața muncii care se află în continuă schimbare. Pe de 

altă parte, nu trebuie să uităm și implicarea activă a angajatorilor pornind de la etapa identificării 

nevoilor de formare, a promovării acestora în rândul elevilor, a participării la instruirea practică a 

elevilor, pentru a putea vorbi în adevăratul sens al cuvântului de dezvoltarea sistemului de educație 

și formare profesională. 

3. Elemente de eficacitate în privința programelor de formare profesională 

Generațiile care încep să muncească acum trebuie să ia în considerare schimbările de pe 

piața muncii care se vor produce, existând posibilitatea de a schimba mai multe locuri de muncă pe 

parcursul vieții active, aceasta însemnând că o parte a educației amintite va consta, desigur, în „să 

înveți cum să înveți‖ pe tot parcursul vieții. Muncitorii vor fi nevoiți să-și însușească mereu alte 

calificări, prin instruire. De asemenea, politicile active de pe piața muncii vor ajuta la transformarea 

calificărilor învechite în abilități căutate la angajare (FIMAN, 1996, p. 28). 

În ceea ce privește aplicarea măsurilor de formare profesională, acestea trebuie să țină cont 

de competențele specifice ale solicitantului unui loc de muncă și de modul în care abilitățile 

persoanei se dezvoltă sau evoluează în timpul șomajului. 

Totodată, în privința persoanelor în căutarea unui loc de muncă, perioada de timp în care 

aceștia își caută un nou sens, o nouă direcție pe plan profesional, o nouă ocupație ori o nouă 

specializare, este esențială. De aceea, consider că participarea la cursurile de formare profesională 

devine poate mai utilă după o perioadă de căutare mai îndelungată care se dovedește a fi nereușită, 

deoarece în final poate contribui la prevenirea sau scăderea ineficienței căutării.  

De altfel, măsura participării la cursurile de formare profesională este cea mai benefică 

pentru o persoană aflată în stadiul incipient al șomajului. Mă refer aici la momentul în care o 

persoană a devenit șomeră și situația în care abilitățile profesionale ale acesteia nu mai sunt 

relevante pentru alte locuri de muncă. Dacă totuși, iar în general aceasta este tendința, aptitudinile 

profesionale ale unei persoane nu se mai raliază evoluției pieței și intervine șomajul ori acestea se 

depreciază lent în cursul perioadei de șomaj, formarea competențelor pentru șomeri ar trebui să fie 

orientată pe termen lung. 

Relațiile cauzale și timpul joacă un rol important în proiectarea și interpretarea studiilor de 

evaluare în domeniul politicilor muncii. Punctul de plecare (începutul) și durata unui program de 

formare profesională sunt legate atât de apariția oportunităților de angajare de pe piața muncii atât 

înainte cât și în timpul perioadei de formare. Acest fapt are implicații asupra efectelor formării care 

se pot schimba în timp și în funcție de momentul în care apar acele oportunități de angajare. În 
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schimb, efectele pe termen lung ale aptitudinilor nou dobândite rezultate din formarea profesională 

se pot materializa numai în timp, treptat. 

Pentru solicitanții locurilor de muncă, precum și pentru organismele/administratorii de 

programe ale măsurilor active, re-angajarea și integrarea pe piața muncii constituie obiectivul 

principal. Pe plan european, în cazul în care programele de consiliere în căutarea unui loc de muncă 

nu reușesc să își îndeplinească obiectivul, formarea profesională devine o variantă viabilă, o opțiune 

mai mult decât atractivă pentru îmbunătățirea eficienței căutării și a aptitudinilor profesionale ale 

persoanelor șomere. Situația se prezintă în mod asemănător în România, unde primele opțiuni luate 

în considerare de către persoanele în căutarea unui loc de muncă și oferite de către agențiile 

județene se referă la medierea muncii, informarea și consilierea profesională și formarea 

profesională.  

Programele de formare profesională sunt un instrument important, dar controversat și 

plurivalent, al politicilor active privind piața forței de muncă. Spun asta, deoarece studiile de 

evaluare din domeniu pun în discuție eficiența acestor măsuri active pe termen mediu și lung 

(Kluve, 2006, p.13). Punctul de plecare al acestui punct de vedere este înrădăcinat într-o percepție 

greșită cu privire la dinamica programelor de formare profesională. Pe de o parte, participarea la 

formarea profesională este rezultatul unui proces decizional dinamic la nivel înalt, care răspunde 

evoluției oportunităților de angajare. Pe de altă parte, impactul programelor de formare profesională 

se schimbă în timp datorită specificului politic, economic și social al statelor membre. Adaug aici și 

modificările care se produc pe plan local, la nivel național, fie că vorbim despre migrație, 

depopulare, restructurări ale industriei, etc. 

În ceea ce privește elementul de timp atunci când măsurăm impactul formării asupra 

re/angajării, studiile de specialitate confirmă faptul că formarea profesională pe termen lung poate 

produce anumite efecte negative, deoarece participanții în timp ce își îmbunătățesc abilitățile 

profesionale nu pot profita de oportunitățile de angajare. Cu toate acestea, studiile care iau în 

considerare evaluări realizate pe perioade mai lungi de doi ani și studiile care încearcă să estimeze 

efectele asupra stabilității ocupării forței de muncă, sugerează că formarea profesională generează 

avantaje care persistă mai mult în timp decât alte măsuri active. În schimb, efectele consilierii 

profesionale, bazate pe căutarea unui loc de muncă, au rezultate benefice pe termen scurt, și se 

materializează instantaneu, dar nu persistă în timp (Kluve, 2006, p. 12). 

Prin urmare, este important ca factorii de decizie politici să conștientizeze faptul că, în timp 

ce consilierea profesională orientată înspre căutarea unui loc de muncă rezultă în beneficii pe 

termen scurt asupra persoanei în căutarea unui loc de muncă, investițiile în formarea profesională 

orientate spre competențe sunt mai eficiente pentru abordarea problemelor individuale legate de 

bunăstarea individului, cererea angajatorilor și oferta angajaților și îmbunătățirea rezultatelor pe 

piața muncii pe termen lung. Deci, putem spune că nu este întâmplătoare predispoziția organismelor 

de a organiza astfel de cursuri de formare profesională și în eventualitatea în care ar fi, așa cum 

rezultă și din datele colectate și analizate la nivelul României și asupra regiunii Centru, formarea 

profesională oferă îmbinarea celor două aspecte importante de pe piața muncii, angajatori și 

angajați, tradusă în efecte pozitive asupra cererii și ofertei pieței muncii. 

4. Concluzii 

 Rezultă astfel o serie de direcții de acțiune în vederea îmbunătățirii calificării și competenței 

forței de muncă. Astfel, totul pornește de la sursa, de la primul nivel de educație, și anume 

îmbunătățirea calitității învățământului primar, prin îmbunătățirea programelor preșcolare, 

adresându-se cu precădere copiilor din medii dezavantajate, reducerea numărului care abandonează 

școala prin diversificarea metodelor de instruire și adaptarea acestora în funcție de specificul clasei. 

Un loc important îl constituie, facilitarea tranziției de la școala către un loc de muncă prin 

dezvoltarea de parteneriate între agenții economici, instituții publice și școală, asta în primul rând în 

vederea asigurării și garantării că învățământul rămâne esențial pentru cerințele pieței muncii. 

Recunoașterea calificărilor ar putea influența tinerii să investească într-o instruire care le poate 

facilita mobilitatea. Orientarea și consilierea profesională ar trebui realizată într-o manieră realistă, 
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precum și acordarea unei asistențe eficiente cu scopul de a asigura echilibrul dintre studiile 

universitare teoretice, cele tehnice și profesionale. Iar informarea continuă a tinerilor despre 

posibilitățile de viitor existente în diferite domenii de activitate cu scopul de a evidenția posibile 

pârghii de angajare rămâne un lucru esențial. 
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Abstract: The present paper aims at highlighting the factors that contributed to Slavici's approach to folk 
creation, as well as the theorectical folklore and ethnographic preoccupations of the Transylvanian prose 

writer. A decisive moment in his work on the realm of folklore is the period when Slavici was the editor of 

the ŘTribunař magazine in Sibiu, succeeding through the program of this magazine to unleash the potential 

of folk literature. 
As a theoretician, Slavici has written some studies on folklore issues, succeeding in gaining a vast folk 

culture that we can find in the beginning of his literary creation. An important contribution in the field of 

folklore is represented by his Folk Literature (Literatura poporana) course, published in the "Educatorul" 
magazine, Slavici considering the folk heritage as important in the development of a nation. 
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În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, literatura română s-a focalizat pe creația populară, 

ca reacție antilatinistă care s-a manifestat timp de trei decenii pe teritoriul Transilvaniei. Această 

întoarcere spre popor a dus la o renaștere  a literaturii și datorită acțiunii desfășurate în jurul 

societății „Junimea‖. Odată cu renunțarea la etimologie, literatura a cunoscut o puternică dezvoltare 

pregatită de atenția acordată problematicii naționale, realizarea programului ei determinând 

manifestarea realismului popular. Această tendință este observată în special în literatura din Ardeal, 

Ioan Slavici fiind prozatorul care a pus bazele curentului prin orientarea spre zugrăvirea verosimilă 

a vieții țăranului, a satului cu specificul său național, fiind de părere că opera literară trebuie să aibă 

un scop moral. 

Interesul pentru literatura noastră populară și, în general, față de problemele folclorului îl 

întâlnim la toți marii clasici ai literaturii române din secolul al XIX –lea. Însă, la Slavici, se observă 

o preocupare pentru aspectul teoretic al literaturii populare, el dorind să surprindă în cercetările sale 

toate ramurile folcloristicii, dar și etnografie și etnopsihologie. Astfel, prețuirea poporului nu  a fost 

exprimată numai prin creația literară pe care scriitorul i-a lăsat-o, ci și prin faptul că poporul este cel 

care oferă creatorului sursa de inspirație necesară actului creator. Scriitorul este de părere că arta, 

pentru a putea fi înțeleasă de popor,  trebuie să reflecte o  realitate  națională, să adopte idei, emoții 

care să meargă la inima cititorului din popor.  

Apropierea lui Slavici de folclor îşi are originea în mediul familial, scriitorul petrecându-şi 

copilăria în lumea unui sat de poveste, mărturisind că, „ în lumea copilăriei mele, oamenii nici în 

zile grele nu-şi pierdeau voia bună şi, gândindu-mă la cele de atunci, eu mă văd la fel de fel de 

praznice, la nunţi, care ţin câte o săptămână de zile, la cumetrii şi la fel de fel de sărbători. Nici 

secerişul grânelor, nici culesul ori sfărâmatul porumbului, fără de cimpoiaş şi fără de masă întinsă, 

nu se putea face; atât dealul sădit cu vii, cât şi câmpul plin de lanuri răsuna mereu de cântecele 

muncitorilor harnici, iar în timpul culesului viilor cântecele şi chiotele se-nteţeau însoţite de lăutari 

şi de focuri descărcateŗ
1
. Acestor elemente specifice satului natal, Şiria, care au stat la baza 

dezvoltării intelectuale ale  viitorului scriitor, se adăuga şi climatul  din familie, favorabil în 

receptarea creaţiei populare. În primul rând, trebuie amintită aici contribuţia tatălui său, Sava 

                                                             
1 Ioan Slavici, Amintiri. Lumea prin care am trecut, Bucureşti, EPL, 1967, p. 8-9.  
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Slavici, care având o bibliotecă personală, a reușit să trezească copiilor plăcerea pentru lectură și 

învăţătură. O bogată zestre folclorică a acumulat-o Slavici,  ca şi Creangă, de la bunicul său Mihai 

Fercu, care obișnuia să-şi ducă nepotul la biserică, îndemnându-l să citească cărţi religioase, precum 

și Alexandria, Esopia şi  alte cărţi populare. Moş Fercu, era în acelaşi timp, un bun povestitor, care 

a contribuit la dezvoltarea imaginaţiei nepotului său, ce se dovedea receptiv la toate poveștile 

promise la sfârșitul zilei
2
.  

Plecarea la studii, la o vârstă  fragedă, a jucat un rol esențial  în devenirea sa, fiind forțat  de 

aceste împrejurări să părăsească ținuturile natale. Acest lucru îl va obliga să călătorească foarte mult 

şi în cadrul acestor călătorii, Slavici se va interesa de cunoaşterea poporului român, ce  a determinat 

o bună  cunoaştere a  tipologiei umane precum și a specificului național, impresii  pe care le vom 

regăsi în operele de mai târziu.  

Un moment decisiv în activitatea sa pe tărâmul folcloristicii este cel de la „Tribuna‖ din 

Sibiu (1884-1889). Iniţial, „Tribuna‖ a fost înfiinţată să susţină programul politic al Partidului 

Naţional Român, avându-l de la început, ca redactor, pe Slavici. Mai târziu, va deveni un ziar politic 

orientat spre realizarea unei literaturi de inspirație rurală. Meritul tribuniştilor îl observăm în 

preocupările lor pentru consolidarea literaturii (orientată spre lumea arhaică), intrată într-o perioadă 

de stagnare. Revista încurajează publicarea literaturii populare, tocmai pentru a demonstra 

contrariul celor ce negau capacitatea creatoare a poporului nostru.  

 În acest context,  realismul popular va deveni principala preocupare a revistei, articolul-

program încurajând orientarea spre folclor, care să stea la baza literaturii  culte. Pe lângă această 

orientare, revista mai propune şi sfaturi practice cu privire la modul în care trebuie cules materialul, 

încurajând cărturarii să culeagă balade, doine, poveşti, hore, anecdote, bocete, colinde, ghicitori.
3
 

 Un alt rol important al revistei îl constituie întemeierea „Bibliotecii poporale‖ urmărind 

dezvoltarea literaturii române naționale şi publicarea unor lucrări reprezentative, care să contribuie 

la dezvoltarea intelectuală a individului. Prin propria sa creaţie și-a adus aportul la fundamentarea 

realismului popular, pentru că Slavici „nu a fost  numai un producător ci şi un harnic agent literar‖
4
, 

așa  cum a remarcat I. Breazu. Fiind coordonator al revistei, intenția sa a fost să valorifice 

potențialul latent al operei populare dându-i o nouă dimensiune problematicii rurale.  

Începuturile literare ale lui Ioan Slavici  sunt rezultatul apropierii de literatura populară, 

acest lucru fiind determinat de spațiul în care a copilărit, găsind aici un vast patimoniu folcloric și 

etnografic. Astfel, „producția folclorizantă a lui Ioan Slavici, anticipând sau dublând temele creației 

majore, poate fi abordată din mai multe puncte de vedere, altele decât cele frecventate până acum: 

comparația cu producția populară sau cu produsele similare ale colegilor de generație. Altfel spus, 

basmul fantastic trebuie integrat în cadrul operei literare a lui Ioan Slavici, ale cărei teme le reia sau 

le anunță, într-o tonalitate gravă și intensă, astfel încât ceea ce în domeniul creației majore era doar 

sugerat, pe teritoriul prelucrării folclorice primește conotații precise, imediat descifrabile.‖
 5

 

În cadrul cercetării folclorului,  activitatea sa cuprinde atât literatură, cât și  studii teoretice 

de valoare,  în special  cu privire la producţiile folclorice. Deşi Slavici publicase, între 1872-1874, 

doar un studiu cu referiri speciale la problemele de folclor şi numai trei poveşti, îşi formase o vastă 

cultură cu privire la  literatura noastră populară pe care o consideră produsul poporului de a lungul 

istoriei. Avea şi numeroase cunoştinţe de folclor acumulate fie din periodicele vremii, fie din 

contactul direct cu folclorul sau din lucrările de specialitate apărute la acea vreme.  

 În Studii asupra maghiarilor, primul studiu de folclor comparat al lui Slavici, întâlnim o 

comparație a folclorului românesc cu cel maghiar. Observaţiile cu privire la folclorul maghiar 

cuprind doar zona Ardealului, accentuând influența folclorului autohton asupra celui maghiar, fiind 

                                                             
2 Cf. D. Vatamaniuc, Ioan Slavici și lumea prin care a trecut, Editura ARSR, București,1968, p.31. 
3 Cf. Dumitru Pop, Folclorul literar al Tribunei, în Studii de istoria folcloristicii româneşti, Baia Mare, Editura 

Umbria,1997, p. 78. 
4 I. Breazu, Literatura Transilvaniei,  Editura Casa Școalelor,Bucureşti, 1944, p. 248.  
5 Magdalena Popescu, Slavici, Cartea Românească, București, 1977, p. 475. 
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convins că lucrurile nu ar fi putut să fie altfel. Slavici consideră că  nu toate popoarele posedă  

poveşti sau legende autohtone, ele fiind o moștenire a timpurilor preistorice şi au fost transmise de 

la un popor la altul. În consecință, atât  românii, cât şi maghiarii dețin un fond comun, oriental în 

structura epică, așa cum se observă în  cazul basmului, Ileana Cosânzeana - Szép Ilona. În 

concepția sa, „diferenţele constau în originalitatea celui care povesteşte şi în imaginile folosite, în 

rest, povestea maghiară, numită mese, este identică cu cea românească. Scriitorul este de părere că 

maghiarilor le lipseşte originalitatea, atât poveştilor, cât şi baladelor, tocmai datorită faptului că au 

fost primite de la români‖.
6
 Această lucrare nu este foarte valoroasă din cauza exagerărilor, dar îl 

plasează pe autor printre primii folclorişti de la noi care aplică metoda comparativă, atât în studierea  

literaturii populare, cât şi a folclorului în general. Încă de pe acum se observă faptul că, pentru 

Slavici, folclorul era o noţiune cuprinzătoare, incluzând aici şi dansul, muzica, portul, obiceiurile, 

arhitectura. 

Literatura poporană (curs de folcloristică românească predat în învăţământ) şi  studiul Die 

Rumänien in Ungarn, Siebenbürgen und der Bucowinae  se evidențiază atât prin informaţiile de 

ordin etnografic, cât şi prin cele de ordin folcloric. În realizarea acestui studiu au jucat un rol 

esențial, călătoriile pe care le întreprinde în țară,  precum și ajutorul unor cunoscuţi care-i pun la 

dispoziție statistici și documente oficiale. Astfel, Filip Adam  este cel care îi mediază accesul la 

obiceiurile din Banat, punând în valoare elementele particulare ale costumului popular bănăţean. 

Alături de informaţii de ordin istoric, Slavici insistă şi asupra tradiţiilor, portului popular şi 

creaţiilor populare, străinii descoperind o civilizaţie şi o cultură autentică , valoroasă care  poate fi 

comparată cu cea a popoarelor europene.
7
  

Dacă vrem să reconstituim o imagine cât mai exactă asupra culturii folclorice a lui Slavici, 

trebuie să avem în vedere ambele studii, atât cel din 1881, Die Rumänen in Ungarn, Siebenbürgens 

und der Bukowina, cât şi cel din 1883, Literatura poporană. Acesta din urmă fiind scris în limba 

română a fost dedicat unui public mai larg şi de aceea toate cercetările fundamentale cu privire la 

cultura folclorică a lui Slavici se vor rezuma la acest text apărut în  revista „Educatorul‖.  

În  studiul Die Rumänen in Ungarn, Siebenbürgens und der Bukowina, Slavici descrie destul 

de amănunțit credinţele şi obiceiurile românilor la înmormântare. Surprinde  unele semnificaţii şi 

simboluri, cum ar fi moartea cu sau fără lumânare, aspecte despre cum se ţine doliul,   despre bocet, 

priveghi, prohod, povestea sufletelor neliniştite, altfel spus o adevărată filosofie a  poporului despre 

viață și moarte. Ne sunt prezentate şi unele obiceiuri păstrate cu ocazia zilei de Sf. Gheorghe, cum 

ar fi urzica, udatul  fetelor și alte obiceiuri care țin de activitatea agricolă. Observăm că multor 

obiceiuri tratate aici, Slavici  nu le-a acordat o importanță majoră, astfel  multe dintre acestea au 

dispărut  de-a lungul timpului. 

 În plus, faţă de cursul din 1883, în acest studiu, Slavico acordă un interes sporit dansului, 

muzicii şi portului, unele elemente fiind reluate din studiul Noi şi maghiarii, publicat cu zece ani 

înainte. Dansurile prezentate sunt din Transilvania şi Banat, hora, brâul, fiind dansuri în cerc, în 

timp ce ardeleana, bătuta, haţegana sunt jucate în perechi. În acest caz, Slavici ne dă câteva detalii 

despre partea coregrafică, care de cele mai multe ori, îi revine femeii, din acest motiv îi este 

superioară bărbatului. Rolul acestuia din urmă nu este mai puțin important pentru că el se face 

remarcat prin strigăturile pe care trebuie să le reproducă sau să le improvizeze.  În acest context, 

portul românesc reflectă un adevărat spirit al solidarităţii naţionale, deoarece ţăranul român poartă 

numai încălţăminte făcute de un străin, haine realizate de el sau de un român, aceasta fiind o 

condiție sine qua non. Apariția acestui studiu, în care scriitorul are posibilitatea să descrie 

obiceiurile şi caracterul naţional, reprezintă, de fapt, un prilej de a sublinia unitatea morală a 

poporului nostru şi de a pune în valoare principiile de viață ale acestuia.  

 În demersul său de a oferi o imagine exhaustivă asupra folclorului, este relevantă perioada în 

care Slavici a fost profesor la Azilul Elena Doamna, întemeiat de Al. I. Cuza în anul 1862. Pe lângă 

                                                             
6 Virgil Vintilescu, Ioan Slavici şi folclorul, în Folclor literar, II, Timişoara, 1968, p.47. 
7 D. Vatamaniuc, op. cit., p.230-231. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

828 
 

activitatea didactică a  şcolii,  trebuie amintită şi cea pedagogică. În acest scop, pe 2 ianuarie 1882,  

contribuie la debutul  săptămânalului „Educatorul‖, organ al corpului didactic al institutului. În 

paginile acestei reviste a fost publicat cursul lui Ioan Slavici, Literatura poporană care se constituie 

sub forma unui „şir de notiţe privitoare la literatura populară, grupate astfel cum ele ar putea să 

alcătuiască un curs de vreo zece lecţii, ca introducere în studiul literaturii‖
8
. Acest demers a fost 

unul inițiatic, obiectivul final fiind introducerea elevilor în lumea satului de altădată cu nelipsitele 

proverbe, cimilituri, doine, balade, poveşti, colinde, bocete. 

 Aceste publicații alcătuiesc punctul de plecare în elaborarea unui manual de literatură 

populară, fiind printre primele de acest fel. Slavici tinde spre o cultură cu adevărat naţională şi este 

de părere că temelia ei nu poate fi decât „poporul, care mai păstrează o parte din individualitatea sa 

naţională, spre deosebire de clasele dominante, care sunt o adunătură de oameni demoralizaţi‖
9
. 

Cele 17 capitole ale cursului (Introducere; Pronunţiile în dialectul daco-român; Genurile literaturii 

poporane; Vorbele; Proverbele; Cimiliturile; Chiotele; Doina; Balada; Snoavele; Povestea; Poezia 

de ocazie, colindele;  Cântecele de stea şi cele de irozi; Plugul; Cântecele de nuntă şi de cumetrie; 

Descântecele; Bocetele), demonstrează că Slavici deține capacitatea de a pătrunde în intimitatea 

gândirii omului de la țară, reușind în acest curs o sistematizare a creației populare, fiecare capitol 

fiind însoțit de o bibliografie. Astfel, a reuşit să confere folclorului o viziune de ansamblu, însă este 

necesar să menționăm faptul că, de-a lungul studiului, termenul de folclor nu apare, deoarece  

conceptul a fost introdus mai târziu de  către Hasdeu. Pe lângă toate aceste amănunte, Slavici ştie 

că, în rândul poporului, există persoane specializate în diferite zone ale folclorului şi că repertoriul 

se modifică odată cu vârsta interpreţilor, motiv pentru care culegerea unei poveşti devine dificilă 

sau chiar irealizabilă. Așa cum am menționat anterior, acest studiu cuprinde toate compartimentele 

literaturii noastre populare, numită după Hasdeu „literatură poporană‖.
10

 

Spre deosebire de Die Rumänen in Ungarn, Siebenbürgens und der Bukowina, Literatura 

poporană, a fost un curs de folclor creat în scop didactic, cuprinzând doar folclorul literar 

(clasificări, definiţii şi trăsături generale ale unor specii). În schimb, prin studiul din 1881, urmărind 

să le ofere străinilor informaţii despre folclorul românesc, Slavici va include aici nu numai literatura 

populară, ci şi alte componente ale folclorului, cum sunt: dansul, muzica, portul; uneori se îndreaptă 

şi spre probleme de etnografie, etnologie şi chiar de artă populară. Observaţiile din cele două studii 

cu privire la genurile şi speciile literaturii populare nu sunt realizate după criteriul stabilit de 

normele vremii, dar de cele mai multe ori, se aproprie de activitatea unui adevărat folclorist.  

 O atenţie deosebită acordă prozei epice populare şi se opreşte asupra basmului şi snoavei, în 

cadrul cărora include şi celelalte specii: povestea propriu-zisă şi fabula. Slavici numeşte basmul 

poveste şi, în consideraţiile sale teoretice, nu face diferenţa între povestea realistă şi cea fantastică. 

Termenul de basm îi este cunoscut, dar îl foloseşte numai cu înţeles de element fantastic. Basmele 

lui Slavici, în prima etapă urmăresc un model existent, pentru ca mai apoi să dobândească o 

traiectorie originală şi oarecum diferită faţă de ceilalţi prozatori. Astfel, regăsim așa-numitul „basm-

apolog ce demarează frecvent în tonuri nuvelistice: cadrul este atent determinat spațial și temporal 

(mergând până la deplasarea acțiunii în localități binecunoscute), personajele au verosimilitate 

romanescă. Într-un asemenea spațiu controlabil se ivește fabulosul.‖
11

 

În studiul dedicat lui Slavici, Pompiliu Marcea, precizează faptul „că variante ale basmelor 

lui Slavici se întâlnesc nu numai în Ardeal, nu numai în provinciile româneşti, ci şi în alte ţinuturi, 

unele chiar foarte îndepărtate. Astfel, Floriţa din codru este cunoscut în Muntenia, sub varianta 

Năramza, în Moldova, sub numele de Cine-i mai frumoasă; iar o variantă transilvaneană poartă 

numele de  Mama cea rea. În Ungaria, acest motiv apare în basmul Cea mai frumoasă femeie din 

lume, în Albania, în Fatime,  în Sicilia, în Frumoasa Ana, în Germania şi Rusia, în varianta Albă ca 

                                                             
8  Ibidem, p.255. 
9  Ioan Slavici, Literatura poporană, în „Educatorul‖, I (1883),  nr, 1, 2 ianuarie, p. 7. 
10 Ibidem, nr. 3, p. 21. 
11 Sergiu Pavel Dan, Proza fantastică românească, Editura Minerva, București, 1975, p.124. 
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zăpada.‖
12

 Compuse  în perioada de debut literar, basmele şi povestirile lui Slavici, au fost un 

exerciţiu de creație care a contribuit la definirea unui stil propiu, fiind o etapă intermediară, fertilă  

în dezvoltarea ulterioară a prozei.  

 Prin exemplul creației sale, prin contribuțiile teoretice de ordin folcloric, cât și prin ideile 

promovate în programul revistei „Tribuna‖ și nu numai, Ioan Slavici a fost și rămâne un deschizător 

de drumuri pentru proza românească de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Inspirându-se din mediul 

în care și-a trăit viața, mai ales din satele și orașele transilvănene, el nu a înfățișat o lume ideală, ci o 

lume redată în cel mai înalt grad al autenticității sale.  
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1. Textul publicitar – evoluție, împrumuturi din limba engleză  

1.1. Context istoric 

Textul de tip publicitar de limbă română va fi discutat utilizând două modalități distincte de 

abordare: cea diacronică și, respectiv, cea sincronică. Prima modalitate se va axa pe istoria textului 

publicitar din punct de vedere al împrumuturilor din limba engleză, iar cea de-a doua pe domeniile 

în care aceste anglicisme sunt preponderente, în campaniile publicitare, de-a lungul etapelor 

principale ale fenomenului.  

Deși aparent publicitatea este o caracteristică a vremurilor contemporane, ea își are 

începuturile în antichitate, odată cu apariția schimbului de bunuri. Domeniul publicitar a trecut prin 

multe schimbări în plan istoric, de la strigătorii care aveau rolul de a informa asupra calităților 

produselor, trecând prin publicitatea tipărită în presă odată cu secolul XVII, și ajungând la apariția 

agențiilor publicitare care gestionează publicarea reclamelor în ziare și ulterior în celalalte mijloace 

de comunicare în masă.
1
 Odată cu apariția și generalizarea accesului la Internet, publicitatea se 

axează foarte mult pe mediul online.  

Ca și în alte țări, în România publicitatea este în strânsă legătură cu avântul comerțului. 

Primul text publicitar cunoscut, apărut în 1846, s-a numit Magaziile Iașilor și prezenta produsele  

aflate într-un magazin din Iași, care erau necesare unei persoane ,,la modă‖. Desigur, epoca este 

bogată în împrumuturi de limbă franceză specifice perioadei istorice respective.
2
 

Prima agenție de publicitate din România, înființată de negustorul David Adania la 1880. 

Aceasta propune publicitate sub formă de picturi în gări, pe trenuri sau pe vapoare. În timp, 

publicitatea românească evoluează, iar funcția sa persuasivă identifică mijloace și căi din ce în ce 

mai rafinate pentru a-și atinge scopul. Anunțurile nu se mai limitează doar la informarea publicului, 

ci conțin argumente pentru cumpărarea unui produs. Publicitatea s-a dezvoltat considerabil după 

anul 1920, când creatorii săi își schimbă strategiile și adoptă studiile de piață și pe cele 

demoagrafice, în scopul identificării mai eficiente a publicului țintă.
3
 

      1.2. Anglicisme în textul publicitar român   

Dat fiind că domeniul publicitar reprezintă unul dintre factorii care au facilitat fixarea 

împrumuturilor din alte limbi în limba română, se impune trecerea în revistă, fie și pe scurt, a 

principalelor surse neologice ale limbii noastre. 

                                                             
1Apariția și evoluția publicității, în Redacția, https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/aparitia-si-evolutia-
publicitatii 
2 Istoria publicităţii văzută de mine în câteva pagini, https://19calatoriipeharta.wordpress.com/istoria-publicitatii-

vazuta-de-mine-in-cateva-pagini/ 
3 idem 
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Astfel, de-a lungul istoriei, limba română a fost influențată de limbi precum rusa, franceza, 

turca, germana și altele, care au lăsat în urmă cuvinte asimilate, majoritatea fiind adaptate treptat la 

structura lingvistică a limbii țintă.
4
 Așa cum precizează doctoranda Anca Anne-Marie Lăzărescu, 

împrumuturile pe care limba noastră le-a dobândit reprezintă nu numai o dovadă de receptivitate a 

acesteia, reprezentând totodată dovada clară a legăturilor stabilite între aceste popoare.
5
 

În ceea ce privește împrumuturile din engleza britanică și americană, acestea au pătruns cu 

ușurință în limba română în ultimele decade, una dintre cauzele principale fiind fenomenul de 

globalizare, prezent inclusiv la nivel lingvistic. Unele dintre cele mai receptive domenii sunt 

publicitatea și marketingul, ambele domenii relativ recente.
6
 

Anglicismele se încadrează în categoria neologismelor, care au marcat fiecare epocă în 

parte, fie ca era vorba despre grecisme (cele care au marcat epoca fanariotă), franțuzisme 

(stăpânitoarele epocii moderne) sau slavonisme.
7
  

Neologismele provenite din limba engleză reprezintă împrumuturi extrem de influente, 

datorită ariei uriașe acoperite la nivel mondial în diferite limbi. După cel de-Al Doilea Război 

Mondial, acestea au cucerit țări din Europa și din afara acesteia, datorită procesului de avansare în 

anumite domenii, economice, tehnice, științifice.
8
  

Analizând majoritatea reclamelor apărute începând cu secolul al XIX –lea exempliîn 

România, se poate observa că pentru perioada respectivă anglicismele lipsesc încă. Un prim 

exemplu este următorul: Florin Ciobanu, un colecționar de mesaje publicitare vechi, are pe contul 

său de Facebook dedicat acestui subiect, sub denumirea de Reclame vechi românești, o poză ce 

prezintă reclama pentru ceea ce pare a fi un șampon. Anunțul sună așa: Păr frumos, îngrijit prin 

Dralle. Așa cum notează Florin Ciobanu, această campanie datează din anul 1943. Un mesaj care 

astăzi ar fi fost ,,modernizat‖ prin inserarea de termeni britanici precum styling sau hairstyle, era pe 

atunci prezentat într-un mod simplu, strict informativ, exclusiv pe baza lexisului românesc încă 

,,neatacat‖ de o pletoră de britanisme.
9
 

Exemplificăm în continuare, prelevând mostre precum apa minerală Matilda, recunoscută ca 

cea mai superioară [sic!] în ceea-ce privește valoarea ei higienică și ca beutură recoritoare pentru 

masă. Reclama pentru acest produs este de vârstă cel puțin centenară, fiind prezentată la ,,Expoziţia 

de reclame din secolul al 19-lea, organizată de Institutul Cultural Român din Bucureşti.
10

  

Un alt exemplu este o veche reclamă la Nivea, cu sloganul Figura Dv în oglindă dovedește 

îngrijirea prin NIVEA.
11

 Lipsa termenilor precum look, care sau cold cream, astăzi întâlniți foarte 

des în industria cosmetică și în reclamele pentru aceasta denotă o influență destul de slabă încă, a 

limbii engleze asupra vocabularului de tip publicitar. Exemplele prezentate reconfirmă forța pe care 

generalizarea utilizării mijloacelor de comunicare pe suport electronic a căpătat-o în ultimii ani, 

                                                             
4 Voinea Postolache, R., Adaptarea anglicismelor în limba română contemporană (în baza limbajului economic), Ed. 

Academia de Științe a Moldovei, 2015, Disponibil pe Internet: http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A20063/pdf 
5 Lăzărescu, A. A.-M., Neologismele în presa noastră actuală (cu specială referirela cea scrisă), Disponibil pe Internet:  

http://www.academia.edu/10394732/Neol_Chivu 
6 Gioroceanu, A., Împrumut şi creativitate lexicală în româna actuală: brand şi familia lexicală, în Analele Universității 

din Craiova. Seria Științe Filologice. Lingvistică, XXXII (1-2), p. 296, Ed. Universitaria, 2010, Disponibil pe Internet: 

http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/articole_anale_lingvistica_2010_bis/gioroceanu_alina.pdf 
7 idem 
8 Voinea Postolache, R., Adaptarea anglicismelor în limba română contemporană (în baza limbajului economic), Ed. 

Academia de Științe a Moldovei, 2015, Disponibil pe Internet: http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A20063/pdf  
9
 Ciobanu, F., Reclame Vechi Românești 1840 – 1995, 2019, *1/4, penultima pagină Signal, (1943), Disponibil pe 

Internet:  

https://www.facebook.com/ReclameVechiRomanesti.OldRomanianAds/photos/a.120870844598502/227711885230701
3/?type=3&theater  *1/4, penultima pagină Signal, 1943)   
10 Bindea, I., Reclame, reclame…, 2015, Disponibil pe Internet: http://www.radiocluj.ro/2015/03/17/reclame-reclame/ 
11 Bunea, I., Pagina de epocă. Branduri celebre în istoria publicității, 2012, Disponibil pe Internet:  

https://www.paginademedia.ro/2012/04/pagina-de-epoca-branduri-celebre-in-istoria-publicitatii 

http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A20063/pdf
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ajungându-se până la crearea unor adevărate mode, cu aparență de firesc absolut în unele domenii 

precum știința calculatoarelor, modă, marketing, domeniul afacerilor și altele.  

Apetența textului publicitar românesc pentru limba engleză, purtătoarea incontestabilă a 

terminologiei moderne, se accentuează începând cu anii 90, odată cu deschiderea și influența 

exercitată de produsele străine asupra pieței locale. Conform Lianei Silaghi, anglicismele își fac 

apariția în limba română începând cu secolul XX, acest proces fiind accentuat în ultimele decenii. 

Prezența acestor împrumuturi lingvistice este în strânsă legătură cu avansul în anumite domenii, 

cum ar fi IT, marketing etc. 
12

 

       1.3. Anglicismele în textul publicitar românesc de astăzi – exemple și cauzalități  

Folosirea împrumuturilor din limba engleză nu este o practică noua, acestea începând să 

intre în limba română acum mai multe decenii. Principala diferență între frecvența de utilizare a 

anglicismelor în secolul al XX-lea și perioada actuală este că acum prezența acestor neologisme este 

foarte frecventă în considerabil mai multe domenii și pe paliere de adresabilitate unor tipuri de 

public țintă foarte diferite.  

Este interesant de investigat care este aria de acoperire a anglicismelor, pe diferite domenii 

de activitate. Calea pe care o vom adopta este aceea de a secționa lingvistic câteva sfere de 

activitate umană, după cum urmează. 

Vom observa în primul rând că, în mod evident, anglicismele care apar în spațiul publicitar 

nu sunt imperativ necesare, ele având un corespondent în limba română. În articolul Asimilarea 

anglicismelor din terminologia cosmeticii în româna actuală, Iulia Drăghici exemplifică fenomenul 

cu terminologie în domeniul modei și cosmeticii. Terminologia de origine engleză din asemenea 

domenii este prelevată din revistele ,,glossy‖ Avon, Cosmopolitan, Glamour, Unica sau Viva. 

Exemple precum body milk, concealer sau lipstick reprezintă doar o parte din multitudinea de cazuri 

în care englezismele puteau fi evitate, păstrând ,,localnicele‖ echivalente lapte de corp,  anti-

cearcăn sau ruj.
13

 

De asemenea, există și situația în care vocabularul folosit în publicitatea pentru angajarea de 

personal devine un adevărat mix, mai mult sau mai puțin corect adaptat gramatical, între limba 

română și limba engleză. Fenomenul se datorează desigur creării de filiale și subsidiare, inițial 

gestionate integral în limba engleză, motiv pentru care binecunoscutul termen romgleză devine o 

reală caracteristică, cel puțin aparent, a expresiei seriozității și forței internaționale a utilizatorilor ei. 
14

  

Analizând platforma de recrutare Hipo, putem observa mai bine fenomenul descris mai sus:  
Agent Telesales - DOINGBUSINESS este una din principalele companii locale specializate in 

servicii de comunicare multimedia business-to-business (portaluri de afaceri, publicatii, evenimente, servicii 

de marketing direct etc).Iti oferim posibilitatea de a lucra in cadrul unei echipe de profesionisti cu proiecte 
interesante in domeniul comunicarii B2B. Cu o experienta de peste ani de activitate pe piata de comunicare, 

DOINGBUSINESS si-a creat reputatia unei companii serioase, care pune accent pe calitatea si 

profesionalismul serviciilor oferite clientilor si partenerilor sai, care formeaza si stimuleaza angajatii sa se 
dezvolte pe plan profesional.

15
 

După cum poate fi observat în anunțul de mai sus, nu numai denumirea postului se 

încadrează în cerințele moderne, ci și textul de bază este compus dintr-un mix între cele două limbi: 

                                                             
12 Silaghi, L., Anglicismele în discursul jurnalistic, 2009, Disponibil pe Internet: 

https://www.scribd.com/document/55473592/Silaghi-Anglicismele-in-Discursul-Jurnalistic 
13 Drăghici, I., Asimilarea anglicismelor din terminologia cosmeticii în româna actuală, în Limba română: diacronie și 

sincronie în studiul limbii române, II, p. 295, Editura Universității din București, 2014, Disponibil pe Internet: 

http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1165/pdf 
14 Leșan, A., Anglicisme în anunţul publicitar din internet, în Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice), Numărul 

4, 2007, Disponibil pe Internet: 
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/50.%20Anglicismul%20in%20anuntul%20publicitar%20din%20internet.

pdf  
15 Hipo, 2019, Disponibil pe Internet:  https://www.hipo.ro/locuri-de-

munca/locuri_de_munca/116381/DOINGBUSINESS/Agent-Telesales-  

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/50.%20Anglicismul%20in%20anuntul%20publicitar%20din%20internet.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/50.%20Anglicismul%20in%20anuntul%20publicitar%20din%20internet.pdf
https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/locuri_de_munca/116381/DOINGBUSINESS/Agent-Telesales-
https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/locuri_de_munca/116381/DOINGBUSINESS/Agent-Telesales-
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cuvinte precum business-to-business sau marketing marchează existența unei noi tendințe în spațiul 

publicitar. În timp ce pentru marketing există un corespondent clar și potrivit contextului expus mai 

sus, în limba română, și anume pblicitate (marketing direct – publicitate directă), pentru termenul 

business-to-business, dicționarul online Google Ttranslate oferă varianta afaceri la afaceri
16

, o 

variantă nu destul de potrivită. 

Conform Anastasiei Leșan, termenii împrumutați din limba engleză nu sunt folosiți doar de 

firmele străine ce au penetrat piața românească, ci și de cele autohtone, dar care doresc ca produsele 

lor să depășească granițele, fiind accesibilă unui număr cât mai mare de potențiali clienți.
17

  

În căutările noastre de exemplificări și atitudini specifice față de terminologia de limbă 

engleză, am identificat numeroase exemple, a căror analiză nuanțează fin punctul de vedere 

susținut. Astfel, în ceea ce privește domeniul culinar spre exemplu, la secțiunea de pe  oferte de pe 

site-ul Presto Pizza, se recomandă meniul Pizza Party
18

, deși există varianta românească a acestei 

denumiri și anume petrece cu pizza.  

Un alt caz este cel al companiei românești care Tinmar Energy nu adoptă împrumuturi din 

limba engleză numai pentru a promova anumite servicii pe site-ul său (Plăteşte Factura Online - 

Este simplu, rapid şi sigur să plăteşti online factura Tinmar
19

), ci însăși denumirea acesteia este în 

limba engleză, fapt care se datorează desigur dorinței de internaționalizare.  

Probabil unul dintre domeniile care abundă cel mai mult în anglicisme este domeniul IT, din 

cauza lipsei de echivalente lingvistice, acesta fiind un domeniu relativ nou pentru România. Astfel, 

firma Digital IT Consulting face un anunț publicitar pe site-ul său, iar cele câteva rânduri sunt 

presărate de neologisme: În baza unui audit, oferim soluții software și hardware solide și flexibile, 

adaptate condițiilor specifice fiecărui client.
20

 Atât software și hardware, cât și audit sunt termeni 

preluați din limba engleză.  

Network One Distribution, o altă firmă care, în ciuda celor trei anglicisme din denumire este 

înființată în România, alege să facă publicitate cu scop informativ pe pagina sa, folosind termenul 

englez business în defavoarea celui de afaceri: Din 2002, ne dezvoltăm și ne reinventăm pentru a fi 

prima opțiune a partenerilor noștri de business. Împreună formăm cea mai solidă comunitate de 

business din România.
21

  

Nici domeniul farmaceutic nu a opus rezistență împrumuturilor din engleză, iar acest lucru 

poate fi evidențiat cu ajutorul reclamelor. Un bun exemplu este reprezentat de campania publicitară 

creată pentru produsul Antinevralgic Sinus, care există inclusiv pe platforma online YouTube: 

aceasta prezintă efectul analgezic al medicamentului, termenul de analgezic provenind din 

englezescul analgesic (combinația celor trei substanțe acționează rapid asupra durerii de cap din 

sinuzită prin efectul analgezic...)
22

  

Cremele Anti Age HA conțin termenul englezesc încă din denumire. Anunțul publicitar 

continuă cu alți termeni de același tip, și anume bioactiv, din sintagma ingrediente bioactive (engl. 

Bioactive) și acid hialuronic (engl. Hyaluronic acid).
23

  

                                                             
16 Google Translate, Disponibil pe Internet: 

https://translate.google.ro/?hl=ro&tab=wT#view=home&op=translate&sl=en&tl=ro&text=business-to-business  
17 Leșan, A., Anglicisme în anunţul publicitar din internet, în Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice), Numărul 

4, 2007, Disponibil pe Internet: 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/50.%20Anglicismul%20in%20anuntul%20publicitar%20din%20internet.

pdf 
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În urma analizei numeroaselor exemple ale acestui adevarat ,,val‖ de anglicisme, este de 

presupus că, indiferent de domeniul de activitate al unei companii, aceasta va fi tentată ca în 

campaniile sale publicitare să opteze pentru un mix între limba maternă și masive împrumuturi, 

justificate sau nu, din limba engleză.  

2. Păreri specializate asupra utilizării împrumuturilor 

În general se manifestă permisivitate față de procesul de preluare al anglicismelor în limba 

română. Lingviști precum Mioara Avram sau Georgeta Ciobanu și mulți alții sunt de acord cu 

preluarea acestor cuvinte, dar propun adaptarea lor morfologică, sub niște tipare stricte. Lider și 

miting sunt două dintre numeroasele cazuri de anglicisme adaptate din punct de vedere fonetic și 

morfologic, la limba română. 
24

 

A doua categorie este formată din cuvinte neadaptate. Acestea conțin foneme străine și nu 

sunt adaptate din punct de vedere morfologic, ceea ce facilitează identificarea originii lor de către 

vorbitori. Un exemplu al acestei încadrări este cuvântul show. Pentru a deveni împrumuturi complet 

adaptate limbii țintă, neologismele trebuie să se plieze fonetic și morfologic acesteia, în caz contrar, 

ele se vor menține în categoria cuvintelor străine.
25

 

În ceea ce privește justificarea deplină a împrumutului, prezența anglicismelor nu este 

necesară decât dacă este neaparat nevoie de acestea, prezența lor fiind justificată atunci. Cei care 

lucrează în domenii legate de comunicare ar trebui să fie foarte atenți la exprimare, fără a folosi în 

mod abuziv aceste împrumuturi.
26

 

Dacă urmăm firul din paragraful anterior, de a nu folosi decât anglicismele strict necesare 

clarității discursului, vom observa, odată cu Diana Smântână, că aceste împrumuturi se pot împărți, 

conform lui Sextil Pușcariu, în: necesare și de lux.  Cele necesare, care sunt unanim acceptate și de 

lingviști, sunt cele pentru care nu există o variantă în limba română sau care sunt mai avantajoase. 

Pe de altă parte, pentru împrumuturile de lux există o variantă în limba noastră, așadar este nevoie 

de mult discernământ în acceptarea lor.
27

  

3. Anglicisme în publicitatea românească - plusuri și minusuri  

     3.1. Aspecte pozitive 

În orice fenomen sau proces pot coexista, uneori în mod paradoxal, părți benefice și, 

respectiv, zone de umbră – neologismele de origine engleză, preluate de limba română, fac parte din 

această categorie.  

Unul dintre beneficiile adoptării neologismelor este acela că se creează echivalențe 

terminologice în limba țintă, în cazul nostru limba română, utilizatorii având posibilitatea să apeleze 

fie la termenul preexistent, de exemplu luciu de buze, fie la anglicismul gloss din dorința de a fi la 

modă, a se integra categoriei țintă vizate. Soarta fiecăruia dintre aceste anglicisme va fi determinată 

de factori precum: stabilitatea semnificatului respectiv în domeniul dat, succesiunea de mode în 

permanentă dinamică și alții asemenea, firești la urma urmei pentru o limbă vie, în continuă 

evoluție.
28

 Această dezvoltare a limbii poate fi observată analizând evoluția sa în timp – arhaisme 

precum arcaș sau vornic nu mai sunt folosite, în timp ce cuvinte noi intră în limbă (computer, 

site).
29

 

                                                             
24 Smântână, D., Problema anglicismelor în limba română actuală, în Revista Limba Română, Disponibil pe Internet: 

http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=467 
25 idem 
26 Silaghi, L., Anglicismele în discursul jurnalistic, 2009, Disponibil pe Internet: 

https://www.scribd.com/document/55473592/Silaghi-Anglicismele-in-Discursul-Jurnalistic 
27

 Smântână, D., Problema anglicismelor în limba română actuală, în Revista Limba Română, Disponibil pe Internet: 

http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=467 
28 Fercu, I., Anglicismele, o modă în presa adolescentină, 2014, Disponibil pe Internet:  
https://www.desteptarea.ro/anglicismele-o-moda-in-presa-adolescentina/ 
29 Tămăianu, I., Curs limba romana, Disponibil pe Internet: https://docplayer.gr/80066250-Universitatea-babes-bolyai-

facultatea-de-psihologie-si-stiinte-ale-educatiei-pedagogia-invatamantului-primar-si-prescolar-forma-de-invatamant-

idd.html 
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Ca și alte influențe străine asupra limbii române, limba engleză nu este periculoasă atâta 

timp cât fenomenul nu întrece anumite limite. Termenii străini sunt de asemenea necesari pentru a 

marca existența unor domenii noi în spațiul românesc, pentru care poate nu există echivalent, 

nefiind ,,născute‖ pe pământ românesc.
30

 Aceste domenii nou înființate nu s-ar putea promova în 

țări în care limba engleză nu este considerată limbă maternă fără ajutorul termenilor împrumutați, 

deoarece pentru anumite funcții sau zone din acele domenii nu există denumire în limba țintă.  

În fine, engleza este și va fi pentru probabil încă mult timp lingua franca, cea care unește și 

facilitează comunicarea între oameni de culturi diferite. 

     3.2. Potențial de risc 

Unul dintre riscurile la care se supune limba română prim împrumutul de neologisme este 

apariția pleonasmelor. Studiul scris de Maria Graur-Vasilache, Tendinţe de internaţionalizare şi 

modernizare a terminologiilor de specialitate oferă exemple precum mijloacele mass-media, unde 

variantele corecte sunt mijloacele de informare în masă sau pur si simplu mass-media.
31

 

Din cauza faptului că folosirea acestor împrumuturi a devenit un fel de modă, oamenii, în 

special cei tineri sau corporatiștii, tind să abuzeze de ele. Astfel acestea ajung să înlocuiască unele 

cuvinte deja existente și care par învechite.
32

  

Faptul că procesul de ,,împrumutare‖ a termenilor englezești pare a avea mai multe avantaje 

decât dezavantaje este o posibilă cauză a intrării acestora în limba țintă fără mari dificultăți.  

4. Concluzii 

Există o tendință de acceptare a anglicismelor în limba română, în special dacă acestea se 

adaptează anumitor cerințe morfologice și lingvistice, și tocmai această tendință a facilitat 

pătrunderea lor în numeroase domenii, precum cel culinar, domeniul IT sau al cosmeticelor și 

modei. Dovada afirmației sunt chiar reclamele la aceste produse, care abundă de termeni 

împrumutați din limba engleză (până la circa 10% din text), deși uneori există echivalentele în 

limba română.  

Preluarea termenilor englezești prezintă beneficiile și dezavantajele sale, dar momentan 

numarul de avantaje este mai mare, determinându-i chiar și pe lingviști să arate o relativă toleranță 

față de fenomenul respectiv.  

În mod firesc, se impune o atitudine de prudență în deschiderea față de asemenea 

neologisme, dar dinamica evoluției limbii ca fenomen viu va avea întotdeauna ultimul cuvânt și va 

fi aceea care va guverna, de obicei cu înțelepciune, restructurările limbii române.  
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THE LINGUISTIC BIOGRAPHY AS EVALUATION METHOD 
 

Maria Suciu 

PhD Student „Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca 
 

 
Abstract Language biographies can be used for multiple purposes: sociolinguistics, linguistics and didactics. 

In didactics, we can use these types of texts for evaluation because they allow us and our students to have a 

better perspective on their level and on how we should improve out methods so the teaching process becomes 
better for our students. Language biographies are not just for summative assessment, they can be used as 

formative assessment, in which we use the results in formation, learning and improving the language 

acquisition. Language biographies are written by the student who presents his learning path, so we could 
use the therm of autobiographies.  The activities that we can use in order to create them have to be adapted 

to our group, each group has it's special needs and it is important to choose wisely the type of activity we 

want to use. We can ask our students to write texts about their process, they can respond to an interview or 

they can have a group activity with their colleagues in which one of them presents how he learned the 
language.  

Being an instrument for evaluation, we can use the framework given by The Common European Framework 

of Reference for Languages, used to describe achievements of learners of foreign languages. 
 

Keywords: language biographies, assessment, evaluation, group activities, writing a biography.  

 

 

1. Biografia lingvistică în didactică 

 În această primă parte a articolului, vom prezenta aspecte ale importanței didactice ale 

biografiei lingvistice, utilizând noțiuni ale unor autori precum Ludi, Simon și Thamin sau Billiez.  

 Biografia lingvistică este definită ca un document actualizabil în care descriem modul în 

care am învățat o limbă străină. Totodată, este descrisă și experiența interculturală cuprinsă în 

procesul de învățare. Prin biografia lingvistică este posibilă o evaluare a nivelului dobândit, 

urmărind progresul. Aceste biografii sunt un mod de a compara progresele în limbile străine 

studiate, putând compara prin intermediul lor și eficacitatea metodelor utilizate. Ele pot fi utilizate 

și ca o formă de evaluare finală.  

 Un astfel de document cuprinde atât metodele formale utilizate, cât și pe cele informale, 

fiind un document permanent deschis în care se pot adauga mereu informații noi. EAQUALS/ALTE 

secționează biografia lingvistică în patru părți: 

1. Obiectivele în procesul de învățare a limbii, secțiune care cuprinde motivele pentru care o 

limbă străină este învățată, dar și componentele considerate importante. „Scopul acestei 

secțiuni este de a vă ajuta să înțelegeți mai bine motivele pentru care învățați o anumită 

limbă şi ce anume doriți să obțineți în acest proces. Dacă urmați un curs organizat, aceasta îi 

va permite profesorului dumneavoastră să planifice un program de curs care să țină seama 

de obiectivele dumneavoastră. Dacă învățați o limbă individual, vă va ajuta să decideți ce 

aveți de făcut.‖ (EAQUALS/ALTE 2000: 3). 

2. Experiențele lingvistice scrise în ordine cronologică. „În această secțiune veți face o 

prezentare, în ordine cronologică, a tuturor experiențelor dumneavoastră de învățare a 

limbilor. Veți include toate limbile cu care ați intrat în contact în copilărie, de exemplu în 

familie sau în timp ce locuiați în străinătate sau în alte regiuni din țara dumneavoastră unde 

se vorbesc alte limbi, limbile pe care le-ați studiat în şcoală, vizitele făcute în alte țări sau 

alte limbi pe care le folosiți la serviciu‖ (EAQUALS/ALTE 2000: 3). Aici trebuie incluse 

toate limbile cunoscute, indiferent de nivelul dobândit sau modalitatea de achiziție. Scopul 
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acestei părți este de a avea o imagine de ansamblu clară asupra cunoșțințelor lingvistice.  

3. Experiențele lingvistice și interculturale cele mai însemnate, secțiune care încadrează 

procesul de învățare și experiențele interculturale cele mai importante. „În această secțiune 

veți include toate experiențele interculturale care v-au influențat. S-ar putea ca acestea să vă 

fi îmbunătățit competența lingvistică şi/sau cunoaşterea şi înțelegerea altei culturi. De 

exemplu, sunt mulți cei care se simt mai motivați în învățarea unei alte limbi după ce fac 

cunoştință cu o persoană dintr-o țară în care se vorbeşte limba respectivă, după ce petrec o 

vacanță în acea țară sau după ce fac o vizită acolo în cadrul unui schimb de experiență. Sau 

este posibil ca interesul dumneavoastră pentru o anumită limbă şi cultură să fi crescut în 

urma lecturii unor cărți sau a audițiilor muzicale. Poate sunteți suporter al vreunei echipe 

sportive din țara respectivă. Gândiți-vă la felul în care toate aceste experiențe au contribuit 

schimbarea atitudinii dumneavoastră față de limba şi cultura respectivă‖ (EAQUALS/ALTE 

2000: 4). Atunci când vorbim despre experiența interculturală, este necesar să discutăm 

despre diferențele culturale pe care le remarcmăm, despre lucrurile care ne surprind în mod 

plăcut sau neplăcut și despre neînțelegeri sau dificultăți pe care le întâmpinăm din cauză că 

nu suntem familiarizați cu acea cultură. La final, este important, de asemenea, să ne gândim 

cum anume ne schimbă sau ne influențează această experiență.  

4. Prioritățile lingvistice actuale, cuprinzând evaluarea fiecărui nivel atins. „Scopul acestei 

secțiuni este de a vă permite evaluarea competențelor dumneavoastră lingvistice şi stabilirea 

obiectivelor în cadrul procesului de învățare. Puteți să vă autoevaluați în mod periodic 

pentru a constata unde înregistrați progrese‖ (EAQUALS/ALTE 2000: 4). 

 Evaluarea nivelului de limbă se realizează prin grila propusă de Cadrul European Comun de 

Referință pentru Limbi, în care sunt regăsiți descriptorii specifici fiecărui nivel. Acești descriptori 

sunt realizați în funcție de toate competențele. EAQUALS/ALTE prezintă acest tip de biografie ca 

un mod de autoevaluare, oferind și grilele pentru evaluarea competențelor.  

 În didactică, scopul biografiei este îndreptat înspre evidențierea căilor de învățare pentru a 

pune în evidență parcusul de dobândire a limbii și pentru a oferi o mai clară vizibilitate asupra 

pluralității limbilor. Ele oferă instrumentele necesare pentru înțelegerea mecanismelor de achiziție a 

limbii străine și a conștiinței plurilingve care constituie o bază importantă pentru crearea 

instrumentelor de predare și pentru dezvoltarea strategiilor pentru predarea limbilor străine (Lüdi, 

2005). 

 Biografiile lingvistice, acum inserate în suportul Portofoliului, scote la iveală experiențele 

diverse de învățare informală și formală a limbilor și dialectelor, care leagă limbile de aspectele 

culturale, de comunicare și de schimb, îmbunătățind în același timp abilitățile de construire. Acestea 

le permit cursanților să își analizeze parcursul și îi ajută să își înțeleagă nevoile. „Activitățile de 

clasă axate pe biografiile lingvistice în contextul portofoliului au arătat totuși că modulele "meta" 

nu trebuie să ocupe mult timp din predare și că utilizarea diferitelor componente ale Portofoliului 

necesită pregătirea bună a cadrelor didactice‖ (Brohy, 2002: 189). 

 Biografiile lingvistice se pretează la o dublă exploatare, ca și cum ar constitui un instrument 

euristic pentru cercetător, ele sunt, de asemenea, pentru student, un prilej de întoarcere reflexivă 

asupra procesului de învățare. De asemenea, ele sunt instrumentele necesare pentru alegerea 

metodelor didactice potrivite în predarea limbilor străine în cazul plurilingvilor (Molinié, 2011). 

Acest lucru se referă la  faptul că fiecare metodă utilizată de profesor trebuie să fie adaptată la 

nevoile elevilor/studenților, întrucât fiecare individ are mecanisme diferite de învățare a limbii 

străine. De asemenea, fiecare limbă este dobândită în mod diferit, ea fiind învățată prin intermediul 

celorlalte limbi cunoscute.  

 Autoarele Simon și Thamin consideră că biografia lingvistică este foarte utilă în didactică, 

fiind o metodă de cercetare bazată pe răspunsuri scrise sau orale. Aceste anchete îi sunt utile și celui 

anchetat, deoarece îi permit o privire critică asupra progresului său și a nivelului pe care îl are, fiind 

o metodă de evaluare. Această privire din perspectiva didacticii este încadrată de câteva 

caracteristici: 
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 oferă cetățenie tuturor limbilor (limbi oficiale, minoritare, limbi ale imigranților, străine); 

 să dezvolte competențele lingvistice dobândite în afara structurilor de învățare tradiționale, 

competențele parțiale și experiențele interculturale; 

 evidențiază abilitățile internaționale prin sprijin practic; 

 portofoliul este un instrument individualizat, care permite utilizatorilor să se evalueze, în 

decursul tuturor etapelor de formare. 

 Biografia lingvistică are un caracter narativ în care sunt cuprinse descrieri, argumentări și 

explicații, întrucât subiectul își povestește experiențele trăite și etapele parcurse prin procesul de 

învățare, sunt formate din discursul oral al celui care a învățat limba. Biografiile privesc evoluția 

limbilor străine vorbite, motiv pentru care acestea se pot realiza doar în cazul plurilingvilor, având 

în vedere și modul în care limba este utilizată în discurs. Trebuie avut în vedere și faptul că, în 

cadrul biografiei lingvistice, sociolingvistica și didactica sunt în concordanță, neputând fi separate.  

 Această formă narativă a biografiei lingvistice îi permite celui care povestește să aibă o 

privire reflexivă asupra întregului proces de învățare. Instanța reflexivă individuală sau colectivă 

asigură caracterul eterogen pe care vorbitorul îl are (extinderea continuă a bagajului lingvistic și 

percepția clară asupra valorilor proprii) (Molinié, 2006).  

 Analizarea propriului raport cu limbile învățate conduce către un raport mai puțin rigid față 

de predarea și învățărea limbii, și anume mai puțin orientat înspre normă și gramatică. Predarea și 

învățarea ar trebui să aibă în prim plan funcțiile de comunicare, respectând individualitatea fiecărui 

elev (Simon și Thamin, 2002). Individualitatea fiecărui elev este importantă, deoarece fiecare elev 

utilizează limba străină în mod diferit, în funcție de modul în care acesta învață.  

 Tot din perspectivă didactică, biografiile lingvistice au o dimensiune euristică, prin care se 

evidențiază faptul că învățarea este concentrată pe formare, oferind o descriere și o analiză a unor 

dispozitive practice, reprezând un punct important în procesul de învățare, atât pentru student, cât și 

pentru profesor. Aceste biografii sunt considerate orientative, deoarece ele pot fi mereu completate 

și îmbunătățite.  

 Pertinența biografiilor este înscrisă în domeniul educației. Această abordare oferă cunoștințe  

asupra învățării, prin experiența privind dobândurea de noi cunoștințe (prin utilizarea unor texte sau 

a unor ateliere de scriere, de exemplu). Această inițiativă se alătură orientării epistemologice a 

învățării de tip constructivist și socio-istoric. Biografia lingvistică este tratată ca o școală pentru 

sistemul de formare, iar activitățile se concentrează pe diversitatea lingvistică (EOLE EVLANG). 

Biografia lingvistică este folosită ca material didactic, permițând recunoașterea bi-multilingvismului 

unui număr mare de elevi din mediul școlar. 

 În cadrul procesului de predare, biografiile lingvistice sunt utile, deoarece ele îndrumă 

profesorul spre nevoile lingvistice ale elevilor/studenților. Biografia lingvistică îl poate ajuta pe 

elev/student să devină conștient de modul în care utilizează limba și de contextele în care aceasta 

este actualizată, îi prezintă acestuia întreg bagajul lingvistic pe care îl deține. De asemenea, aduce 

clarificări în procesul dezvoltării competețelor.  

 Obiectivele biografiilor lingvistice sunt multiple, iar Simon și Thamin enumeră câteva: 

 studiază complexitatea limbajului situațiilor familiale (transmiterea limbajului, practici 

bilingve), dar, de asemenea, sociale și profesionale; 

 pune în evidență momentele în care repertoriul lingvistic evoluează, se modifică; 

 pune în evidență influență mobilității spațiale și temporale; 

 ajustează statutul limbii în repertoriul celui care o învață și influența învățării limbii, în 

scopul de a crea profesorului o bună perspectivă asupra modului in care elevul învață și 

asupra mediului elevului.  

 Acest tip de biografii oferă o modalitate de a observa modul în care elevii utilizează 

repertoriul lingvistic, dar și pentru a reflecta legăturile dintre ei (sociale, politice și economice) la 

nivel macro. Un alt scop al biografiei lingvistice este reprezentat de punerea în evidență a 

plurilingvismului care stă la baza dezvoltării comportamentului social (Billiez, 2011).  
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 Biografia lingvistică încurajează elevul/studentul să observe ceea ce poate exprima în 

diferitele limbi pe care le cunoaște, îi încurajează cunoștiințele dobândite în mediul informal. 

Biografia poate fi realizată și cu scopul de a dezvolta competențele studentului într-una sau mai 

multe limbi străine.  

  

2. Metoda de realizare în clasă 

 În această parte lucrării, vom prezenta câteva activități care se pot realiza în clasă în scopul 

creării biografiei lingvistice care se pot face atât individual, cât și bazate pe interacțiunea dintre 

elevi.  

 În această secțiune vom prezenta două modalități prin care putem utiliza biografia 

lingvistică în timpul procesului de predare. 

 Cea mai cunoscută metodă de a utiliza biografia lingvistică în timpul predării unei limbi 

străine a fost aceea prin care elevului i se cere să scrie un text în care să descrie modalitățile prin 

care a învățat limbile străine pe care le cunoaște. (Baroni, Bemporad 2011). Experiențele lingvistice 

vor fi incluse într-un portofoliu, un dosar în care vor fi păstrate textele scrise pentru a se remarca 

evoluția lingvistică. Procesul de achiziție a limbii este unul continuu, iar acest lucru se va reflecta în 

modul în care vor fi concepute textele prin utilizarea unor structuri mai simple, la nivelurile 

inferioare, și a structurilor mai complexe pe măsură ce se ajunge la nivelurile superioare.  

 Cred că acest tip de activitate este foarte util, deoarece este îndreptat și asupra redactării 

textului și poate dezvolta și competența de producere de texte scrise. În cazul acesta, putem utiliza 

noțiunea de autobiografie, întrucât elevul relatează propriile experiențe.  

Un alt tip de activitate care poate fi utilizat în scopul creării biografiei lingvistice este acela al 

dezbaterii. Raphaël Baroni și Chiara Bemporad (2011) propun metoda conversației prin care fiecare 

elev își povestește parcursul de învățare, fiind un schimb de idei care poate duce și către dezbateri. 

Consider că această activitate este utilă, întrucât forțează elevul să se exprime spontan și să caute 

mijloace lexicale pentru a se exprima atunci când uită un cuvânt. Sunt de părere că dezvoltarea 

competenței orale este foarte importantă și este un demers diferit față de cel pe care îl aplicăm în 

cazul activităților de scriere. Atunci când scriem un text, avem suficient timp să reflectăm asupra 

structurilor, putem utiliza dicționare pentru a căuta cuvinte sau conectori. Totodată, putem, la final, 

interveni asupra coerenței textului. În timpul activității de vorbire, pe de altă parte, nu putem reveni 

asupra celor spuse anterior și e necesar ca elevul să fie mai atent asupra structurilor la care apelează 

pentru a-și transmite mesajul, trebuie să fie atent la acorduri înainte de a rosti cuvintele. În opinia 

mea, acest tip de acitivitate este mai solicitantă și îl face pe elev mai conștient de nivelul pe care îl 

are și de ceea ce poate exprima în limba pe care o studiază. Cred că poate mai ușor să detecteze care 

sunt punctele lui slabe și ce trebuie să îmbunătățească. La această activitate, aș adauga și 

înregistrarea relatărilor pentru ca acestea să fie discutate în clasă în scopul îmbunătățirii 

discursurilor și păstrarea lor în portofoliu, alături de textele scrise. Textele se pot analiza comparativ   

în scopul observării diferențelor dintre textele scrise și cele orale, lucru care îi poate ajuta pe elevi 

să își înțeleagă propriul mod de structurare al discursurilor. Raphaël Baroni și Chiara Bemporad 

(2011) consideră că această activitate de relatare este importantă, fiindcă ea conduce către 

considerații generale cu privire la obiectivele și strategiile pentru însușirea lingvistică. Scopul este 

de a-l face pe fiecare elev să își amintească parcursul de învățare și să îl compare cu al altora. După 

activitatea de vorbire, se va realiza scrierea textelor. În cadrul unei activități de scriere în scopul 

realizării biografiei lingvistice, Baroni și Bemporad propun ca fiecare elev să identifice în textul 

altui coleg modalitatea de învățare a limbii, dificultățile lingvistice și culturale întâmpinate. 

Exercițiul trebuie să devină din ce în ce mai precis, studenții identifică concret dificultățile lor, 

greșelile lor, strategiile lor și trebuie să găsească modalități de îmbunătățire a competențelor 

lingvistice prin realizarea  de acțiuni concrete și specifice, bazate pe descriptorii celor cinci 

activități lingvistice (vorbind, citire, scriere, interacțiune, înțelegere). Activitatea se bazează pe un 

set de întrebări cinci propus de autori. Aceste întrebări vizează limba franceză, dar se pot adapta 

pentru crearea biografiei și în altă limbă:  
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1. Cum și de ce ați învățat franceză? Ce loc ocupă în țara dumneavoastră, în cadrul sistemului 

de educație, limba franceză? Cât de importantă era pentru dumneavoastră înainte de vă 

înscrie la acest curs? 

2. Ce lucruri (persoane, evenimente) au infleunțat, pozitiv sau negativ, dorința de a începe și 

de a continua studiul limbii franceze? 

3. Ați fost într-o țară francofonă? Ce a însemnat acest lucru pentru dumneavoastră? 

4. De ce ați ales acest curs de limba franceză? 
5. În opinia dumneavoastră, cum ar putea acest curs de limba franceză să fie important în 

viața dumneavoastră? (Baroni și Bemporad 2011: 123)
1 

 Consider că această activitate este utilă, deoarece elevii se pot compara unii cu alții și pot 

vedea care sunt minusurile celorlalți. Pe de altă parte, cred că un răspuns critic din partea colegilor 

poate afecta relația cu aceștia, astfel că acest exercițiu nu poate fi aplicat tuturor grupurilor de elevi. 

Cred, totuși, că este benefic să observe că și alți colegi se confruntă cu probleme în învățare și este 

important pentru ei ca grup să se poată ajuta reciproc.  

 Autorii  Baroni și Bemporad propun continuarea acestui exercițiu cu scrierea unui text, într-

o activitate individuală, pentru a se realiza o revizuire a acestei activități și a identifica obiectivele 

activității. Totodată, cei doi propun și realizarea unor exerciții care să vizeze corectarea greșelilor și 

îmbunătățirea nivelului lingvistic.  

 Baroni și Bemporad au aplicat unei clase de elevi exercițiul de vorbire și au observat că, în 

textele scrise ulterior, elevii au expus discuția avută cu colegii lor, mărturisind că i-a ajutat să vadă 

și parcursul altei persoane, reușind să aibă o privire de ansamblu asupra propriului lor parcurs. 

Interacțiunea i-a ajutat pe elevi să intre în contact cu alt mod de a privi limba franceză, lucru care îi 

permite să contextualizeze statutul pe care franceza îl are în Elveția, locul unde ei studiază.  

   A doua activitate propusă de autorii menționați anterior se referă la un forum de internet și 

pune accentul pe experiențele de însușire și este dedicată unei grupe de studenți, de 20 de ani, care 

au nivelul B2. Este vorba despre a avea o reflecție teoretică asupra limbii, prin experiența creării 

biografiei lingvistice, care îl ajută pe student să își îmbunătățească cunoștințele. Activitatea constă 

în publicarea, pe o platformă de internet, a experienței personale acumulate. Fiind vorba despre o 

platformă online, modul de redactare a fost informal și a fost mai ușor pentru studenți să scrie în 

mediul online, decât să redacteze un text care să urmeze rigorile formale. Prin acest forum, studenții 

nu au avut doar acces la textele colegilor lor, ci au putut să răspundă și la întrebări prin care s-au 

creat diferite subiecte de discuții comune. Fiecare dintre ei a fost activ pe forum, cel puțin de trei ori 

pe săptămână, fie prin lansarea unui nou subiect de discuție, prin participarea la unul dea existent. 

Acest experiment a durat timp de trei săptămâni și s-a finalizat printr-un chestionar de evaluare și o 

discuție în clasă. 

 Sunt de părere că acest tip de experiment este foarte interesant, fiindcă pentru studenți e mai 

ușor să se exprime în mediul online, unde sunt protejați de ecranul calculatorului și pot participa la 

diferite subiecte de discuție mai ușor. Pe de altă parte, scriind pe un forum, nu e necesar să fie un 

text formal, iar structurile tind să nu fie atât de complexe la fel ca în cazul unui text cerut în clasă, 

astfel că nu putem avea o privire clară asupra nivelului de limbă. Cu toate acestea, cred că o discuție  

                                                             
1    „Comment et pourquoi avez-vous appris le français? Dans votre pays, quelle place est donnée au français dans la 

scolarité ? Et quelle place avait-il pour vous avant de vous inscrire à l‘EFLE?    

       Quels éléments (personnes, événements) ont influencé positivement ou négativeent votre envie de 

commencer ou de continuer à apprendre le français? 

 Avez-vous déjà entrepris un séjour dans un pays francophone ? Qu‘est-ce que cela vous a apporté? 

 Pourquoi avez-vous entrepris un apprentissage approfondi du français à l‘efle de lausanne? 

 D‘après vous, en quoi votre apprentissage du français pourra-t-il être important pour votre vie?‖ 
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pe un forum este importantă pentru studenți, mulți dintre ei se simt mai confortabl să își 

împărtășească experiențele scriind într-o maniera informală, decânt într-una formală. De asemenea, 

cred ca face procesul de predare mai puțin rigid și apropiat de interesele lor.  

 O altă metodă de a realiza biografia lingvistică este cea a interviului. Interviul se bazează pe 

un set de întrebări care va fi adresat fiecărui elev/student din clasă/grupă și se vor înregistra 

răspunsurile. Este o activitate individuală și nu se realizează schimbul de păreri dintre elevi. Cu 

toate acestea, cred că este util ca studentul să aibă o astfel de înregistrare, deoarece ea îl obligă să 

ofere răspunsuri la întrebări care pot fi considerate puncte de sprijin care îl ajută să se organizeze, 

dar și să ia în considerare toate etapele procesului de învățare. La finalul interviurilor, se poate 

realiza o activitate pe grupe în care ficare să puncteze, ca o concluzie, lucrurile care i se par mai 

importante și ce crede că trebuie să îmbunătățească la el. Aceste interviuri pot fi utilizate, pe de o 

parte, ca o formă de evaluare, în care profesorul, pe baza descriptorilor din Cadrul European Comun 

de Referință pentru Limbi, observă atât nivelul de limbă al studentului său, cât și lucrurile care 

trebuie explicate din nou. Pe de altă parte, interviurile pot fi și o metodă de autoevaluare pe care o 

realizează fiecare student și o expune într-o discuție cu colegul său.  

 În acest scop, am încercat să conturez un interviu care conține câteva întrebări personale 

referitoare la locul de origine al respondenților, întrebări care se referă la scopul învățării și la 

modul de învățare a limbii străine, dar și o întrebare care privește partea culturală, legată de 

mentalitatea persoanelor care locuiesc în țara a cărei limbi ei o învață. Exemplul de interviu pe care 

îl voi oferi mai jos, se aplică învățării limbii române:  

1. De unde sunteți? 

2. Unde ați crescut? 

3. Ce limbă/limbi vorbiți acasă? Cu cine vorbiți această limbă/aceste limbi? 

4. Ce alte limbi mai cunoașteți? 

5. De ce ați învățat aceste limbi? Cu cine le vorbiți? 

6. De ce învățați limba română? 

7. Când și unde ați început să învățați limba română? 

8. Ce este cel mai ușor în limba română? 

9. Ce dificultăți ați avut în procesul de învățare al limbii române (înțelegere, gramatică, scriere, 

vorbire)? Explicați. 

10. Credeți că locuind în România vă ajută să învățați mai ușor limba română? 

11. Când și cu cine vorbiți în limba română? 

12. Ce părere aveți despre mentalitatea românilor? 

 Acest interviu poate fi completat și în scris, sub forma unui chestionar, dar răspunsurile vor 

fi mai scurte decât atunci când este un text oral.  

  

 În utilizarea biografiei lingvistice în procesul de predare putem folosi mai multe tipuri de 

activități, în funcție de clasa sau grupa pe care o avem. Fiecare dintre aceste activități prezentate 

mai sus este utilă în demersul didactic și îi ajută pe elev și pe profesor să identifice mai multe 

aspecte: nivelul de limbă, punctele bune și punctele slabe ale elevului, dar și a metodei de predare.  

 În continuare, vom prezenta o scurtă analiză a unui fragment dintr-o biografie lingvistică 

realizată prin interviu.  

 

3. Analiză 

 Fragmentul propus spre analiză face parte dintr-un interviu utilizat într-un studiu mai larg, o 

teză de doctorat. Pentru analiză, vom folosi concepte oferite de Cadrul European Comun de 

Referință pentru Limbi pentru a vedea care sunt mijloacele lingvistice utilizate în scopul povestirii 

procesului de achiziție. Interviul este realizat și transcris de mine și o are ca participantă pe o 

studentă din Iordania care a învățat limba română acasă, împreună cu mama ei. Fiind un interviu 

oral, se vor observa și mărci ale oralității care nu vor fi discutate în acest articol. În text, sunt notate 

intonațiile, pentru cea ascendentă am folosit /, iar pentru cea descendentă \.  
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I: poți să-mi povestești cum ai invățat tu limba română/ 

R: ăăă eu am învățat limba română din copilărie / cu ajutorul lui mama mea \ ăăăă 

a fost limba mea maternă / ăăă pot să zic\ că acuma ca și vorbit da' pot să vorbesc 

okay/ dar și ca scris \ eu nu am intrat într-o școală în românia sau în altunde / da' 

mami făcea cu mine lecții acasă m-a învățat cum să scriu / gramatică așa în mare\  

ăăă gen acolo cum / ăăă eu am trăit aicia până la vârsta de 5 /ani și apoi m-am 

mutat în Iordania \ și acolo am învățat araba \de la 5 ani \și cum făceam arabă la 

școală/ acasă făceam română gen aveam temă de la mami  

I: cum ai reușit să te adaptezi cu limba română în momentul în care ai început să 

înveți arabă/ sau cum te-ai raportat tu la ele/ 
R: păi acuma ca și copil care a învățat două limbi deodată / trăia și într-o țară care 

vorbea doar araba \ la început m-am mutat singură acolo și n-aveam cu cine să 

vorbesc româna \ și cred că am stat doi ani aproape singură\ și efectiv am uitat 

româna\ gen vorbeam cu mami la telefon și nu știam ce să îi zic / ziceam da/ nu/ 

nu știu/ numai atât \ și pe urmă când s-au mutat cu toții în iordania /familia mea/ 

ăăă a luat-o mami din nou\ vorbea cu mine numai în română \ că ea nu știa araba \ 

și ușor ușor am reînvățăt româna\ și când am crescut am început să scriu/ făceam 

și engleză la școală \ și mă învăța\ și mai legam cuvântul în engleză că îi ca și în 

română /și m-a învățat mami o chestie \ că româna/ cum o auzi/ așa o scrii\ și asta 

m-a ajutat foarte mult / la început cum a știi /scriam așa cum ascult scriam \și cred 

că m-a ajutat foarte tare chestia asta\ 

I: în ce situații și cu cine vorbești tu în limba română/ 

R: păi cu mami \ăăă cu mătușile mele \ cu bunicii mei acuma prietenele colegele \ 

atât\ 

I: cum ți se pare că sunt \ cum ți se pare că e mentalitatea românilor /sau 

mentalitatea colegelor de vârsta ta /față de fetele pe care le aveai prietene în 

iordania/ 

R: e o mare diferență \ și mi s-a pus întrebarea asta de sute de mii de ori de când 

m-am mutat în românia\ e o diferență cultura e total diferită față de cea acolo 

aicia\ sunt un pic mai altfel mai open mind să zic așa\ e europa nu e \ și da 

 

 Studenta are o fluență foarte bună în limbă, utilizează structuri complexe, are un lexic variat 

și înțelege mesajele fără a avea nevoie să i se repete sau să i se explice. Datorită fluenței pe care o 

are, textul nu este fragmentat și pare foarte natural, deși nu a fost pregătită printr-o activitate 

prealabilă. Poate utiliza conectori care asigură coerența discursului ei și utilizează unele cuvinte sau 

structuri specifice nativilor („altunde‖, „ușor, ușor‖, „gen‖). Timpurile verbale utilizate, perfect 

compus și imperfect, o plasează la unul dintre nivelurile superioare (B1+/B2). Din acest text, ne 

putem da seama ca studenta nu utilizează formule memorate și nici nu are structuri repetitive. 

Intonația ei este una potrivită, iar textul nu este fragmentat deloc.  

 

Concluzii 

 Biografiile lingvistice ne sunt utile pe mai multe paliere, ele prezintă parcursul de învățare a 

limbii străine, strategiile de comunicare, dar și lucrurile care mai pot fi îmbunătățite. Prin biografia 

lingvistică, profesorul reușește să vadă în ce mășură elevii lui evoluează în achiziția limbii. 

Consider că pentru procesul este extrem de important să fim conștienți de lucrurile pe care le putem 

exprima, dar și de cele pe care încă nu le putem exprima. Pentru a face acest lucru, este necesar să 

ne creăm biografia lingvistică și să ne urmărim parcursul.  
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Specie literară cu tradiție prodigioasă la noi
1
, reportajul este perceput, de către adepții 

mișcării avangardiste, printre care se numără și scriitorul Geo Bogza, ca  literatură autentificată de 

viață. Avangardiștii de la unu denunță „estetica turnului de fildeș‖ și susțin ideea unei literaturi 

ancorate în realitatea socială contemporană, și care să militeze împotriva exploatării
2
. Astfel, de 

pildă, în Manifestul activ către tinerime (mai 1924, Contimporanul) – primul text programatic al 

avangardismului românesc, care marchează ruptura cu literatura trecutului –, Ion Vinea pleda pentru 

revigorarea scrisului prin reportaj: „Un bun reportaj cotidian înlocuiește azi orice lung roman de 

aventuri sau de analiză‖
3
, în timp ce, în singurul număr al revistei Viața imediată, Geo Bogza, 

Gherasim Luca, Paul Păun și pictorul Jules Perahim promovează o poezie militantă, o literatură a 

implicării în viața cotidiană: „Vrem să facem o poezie a timpului nostru care nu mai e timpul 

nevrozei colective, ci al setei fierbinți de viață. S-a terminat de mult cu poezia de vis, cu poezia 

pură, cu poezia hermetică. [...] noi vrem să rupem cu acest trecut de suavități, să-i dăm poeziei 

brânci în viață. Vrem să amestecăm în cerneala cu care scriem ceva din sudoarea și sângele care 

curge în  șiroaie pe obrajii încă neșterși ai cele mai recente istorii‖
4
. 

Ulterior,  aidoma lui Éluard și Aragon, în articolul – program Poezia agresivă sau despre 

poemul-reportaj, Paul Sterian îndeamnă: „Jos cu poeții! Jos cu zidurile! Să vină cel cu o mie de 

ochi, o mie de urechi, o mie de picioare, o mie de telegrame, o mie de condeie, o mie de expresii, o 

mie de pistoale, să vie adevăratul poet. Să vie REPORTERUL!‖
5
.  

Optând, în același număr al revistei, pentru reportajul pur, care este axat doar pe lumea 

subconștientului, pe trăiri, Geo Bogza ne propune o modalitate literară bazată pe selectarea celor 

mai semnificative elemente ale realității: „ele se desfac din toate celelalte, rămân singure ca niște 

stânci, într-o perspectivă care le reliefează semnificația, făcându-le prețioase ca niște bijuterii ale 

amintirii. Retrăirea lor dă un film de truvaiuri al cărui operator ai fost inconștient‖
6
.  

Definiții precum „Reportajul este o școală a vieții adevărate prin care trebuie să trecă orice 

scriitor care vrea să fie un autor viu, în ale cărți să se zbată, de la pagină la pagină, viața. Reportajul 

este cel mai bun corectiv al turnului de fildeș. [...] Reportajul, fiind  cel mai sensibil seismograf al 

                                                             
1
 George Ivașcu, Începuturile reportajului românesc în „Contemporanul‖, nr. 12, 27 martie 1964, p. 3. 

2 Ovidiu Morar, Avangardismul românesc, Editura Fundației Culturale Ideea Europeană, București, 2005, p. 67.  
3 Ion Vinea, Manifestul activist către tinerime, în „Contimporanul‖, nr. 46, mai 1924, p.2. 
4 Geo Bogza, Paul Păun, Jules Perahim, Gherasim Luca, Poezia pe care să o facem, în „Viața imediată‖, an I, nr. 1, 

decembrie 1933, p. 1. 
5 Paul Sterian, Poezia agresivă sau despre poemul-reportaj, în  „unu‖, an IV,  nr. 35, mai 1931, p. 2. 
6 „unu‖, an IV,  nr. 35, mai 1931, p. 2. 
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vieții, e menit să devină unul din instrumentele temute care va ajuta la viitoarele mari prefaceri ale 

lumii‖
7
 vin să accentueze ideile exprimate anterior și să releve faptul că simțul reponsabilității se 

dezvoltă din ce în ce tot mai mult. Apartenența reportajului la literatură este ușor de identificat în 

articolul Ce este reportajul?, publicat în „Vremea‖ (1934), tocmai pentru că exemplele ilustrative 

sunt luate din sfera literaturii (Jack London, Chateaubriand, Céline ș.a.m.d) și în mod deosebit din 

întrebările „anchetei de interviuri‖ dedicate reportajului (1.„Credeți că reportajul e un gen în sine, 

căruia recunoscându-i-se un atare prestigiu ar putea lua o dezvoltare mai amplă și mai estetică, 

atrăgând o serie de scriitori tineri...? 2.Credeți că reportajul joacă un rol din ce în ce predominant în 

toate literaturii moderne...? 3. Credeți că reportajul poate lua cele mai superlative forme estetice și 

că singura formulă viabilă nu poate fi în vremea noastră decât a unei poezii altoite cu 

reportajul...?‖), întrebări la care au răspuns N.D.Cocea, F. Brunea-Fox, Felix Aderca, Miercea 

Eliade și N. Davidescu. N.D. Cocea (autorul „primului reportaj de occidental senzaționalism‖
8
) 

mizează mai mult pe apartenența reportajului la literatură („Ca să faci un bun reportaj ți se cer exact 

aceleași calități ca și să scrii un bun roman‖
9
), în timp ce Mircea Eliade evidențiază aportul social al 

acestuia: „Cred foarte mult în rolul social al reportajului‖
10

, chiar dacă vede în el „mai mult o 

tehnică a scrisului în sine‖
11

. Spre  deosebire de cel din urmă intervievat, în încercarea de a încadra 

reportajul ca și specie literară,  Felix Aderca afirmă că „literatura fără reportaj e neant‖
12

.  

Referindu-se la poezie, acesta  e de părere că „trebuie să colcăie însă de toate putreziciunile vieții, 

care sunt de cele mai multe ori fermentațiile inițiale ale altor vieți‖
13

. 

Întrebările lui Geo Bogza, nu doar delimitează concepția acestuia despre reportaj ci 

sugerează ideea că acesta poate dobândi, în cultura română, statutul de specie literară prin 

contribuția scriitorilor tineri, îndemnându-i să se aplece asupra realităților cotidiene. Pentru Geo 

Bogza, „reportajul nu constituie o îndeletnicire de gradul al doilea, fără prestigiu, un produs 

subsidiar al artei – afirmă scriitorul B. Elvin –, ci un înalt mijloc creator de a sonda realitatea. În 

afară că relatează cu strictețe fapte reale, Bogza  nici o graniță care să-l desprindă de celelalte specii 

literare‖
14

. 

Pornind de la ideea că adevărata artă năzuieşte „să cânte dorinţa de libertate a celor 

asupriţi‖, Geo Bogza consideră că reportajul este cel care satisface cel mai bine această condiţie, 

deoarece „Relatând cu stricteţe faptele reale, fără să le denatureze câtuşi de puţin, reportajul se face 

chiar prin aceasta interpretul fidel al tendinţelor vieţii, instrumentul de luptă al idealurilor 

umanităţii‖
15

. 

Într-un studiu consacrat scrierilor lui Geo Bogza, Tudor Vianu atrăgea atenția asupra 

faptului că: „Reportajul nu este bine tolerat nici de admiratorii unui autor și, uneori, nici chiar de 

autorii înșiși. Cu toate acestea, un scriitor care se deplasează  pentru a observa oameni, lucruri și 

împrejurări la fața locului, acela care procedează cu metodele anchetei sociale și care  recompune 

observațiile sale nu în sintezele fictive ale fanteziei, ci într-un fel care urmează de aproape 

configurațiile realității, acest scriitor este un reporter și opera sa un reportaj... ‖
16

. Deasemenea, 

acesta nu ezită în a afirma că reportajul reprezintă o formă a narațiunii și a descrierii.  

Scriitorul dă strălucire reportajului prin volumele Țări de piatră, de foc și de pământ (1939), 

Țară de piatră (1946), Oameni și cărbuni din Valea Jiului (1947). 

                                                             
7 Geo Bogza, Ce este reportajul?, în „Vremea‖, an VII, nr. 329, 11 martie 1934, p. 4. 
8 Idem, cu D. N.D. Cocea de vorbă despre reportaj, în  „Vremea‖, 25 martie, 1934, p. 4. 
9 Ibidem,  p. 4. 
10 Idem, cu D. M. Eliade de vorbă despre reportaj, în  „Vremea‖, 29 aprilie, 1934, p. 8. 
11 Ibidem, p. 6-8. 
12

 Ibidem, p.8. 
13 Ibidem, p. 8. 
14 B. Elvin, Geo Bogza, Editura Științifică  pentru Literatură și Artă, București, 1955, p. 20. 
15Geo Bogza, Introducere în reportaj, în vol. Anii împotrivirii (reportaje, pamflete, articole, 1934-1939), Editura 

Tineretului, Bucureşti, 1953,  p.20. 
16 Tudor Vianu, Observații asupra limbii și stilului lui Geo Bogza, în „Limba română‖, an III, nr. 2, martie-aprilie 1954, 

p. 18. 
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Reporter al unor lumi, țări, priveliști, meridiane devenite componente ale unui univers 

particular, specific scriitorului, prozator al opulenței tâmpe și al plictisului exasperant provincial (O 

sută șaptezeci și cinci de minute la Mizil, 1968), al destinului individual tragic, sub semnul dorinței 

de înavuțire (Cum a înnebunit regele petrolului), al absurdului (Moartea lui Iacob Onisia, 1949) și 

al neamului din Carpați (Cartea Oltului, 1945). 

Reportajul îl ajută să înțeleagă imperativele vremii și să îmbrățișeze idealurile generoase ale 

umanității, să trăiască „în miezul fierbinte al faptelor‖. Scrie despre sondorii care își trăiesc viața în 

mâlul îmbibat cu petrol, jaful, asasinatele, măsluirea și fraudele din Lumea petrolului (1934), 

minerii care cară saci cu minereu prin interiorul muntelui (Munți de aur), imaginea femeile care torc 

grăbite cânepa la lumina lunii (În nopțile cu lună femeile torc cânepa), pătrunde în tăbăcarii și ne 

introduce în lumea muncitorilor  „murdari, colțuroși, pătați, neciopliți, plini de sânge și de materii 

fetide... Nu cu unghii tăiate și îmbrăcați în șalopetele albastre, eleganță uvrieră pe care au exploatat-

o desenatorii afișelor electorale‖
17

. 

Fiind impresionat de pitorescul macabru al periferiei, vizitează rampele de gunoaie și 

descrie chipul celor exasperați de sărăcie. Coboară în mină (banalitatea umană) pentru a descoperi 

neobișnuitul și explică cititorului ce este un abataj („Iar  abatajul e spațiul dintre cei doi pereți de 

piatră ai muntelui, în care minerii lucrează pentru a-l goli de cărbune‖
18

.) sau un strat de cărbune 

fără să piardă din vedere viziunea  „gigantică și uluitoare‖
19

 din adâncimile pământului (Oameni și 

cărbuni din Valea Jiului). Mișcarea lămpilor de carbid e „un spectacol de-o tulburătoare 

frumusețe‖, un ascensor „e o poartă deschisă spre necunoscut‖
20

. 

În Țări de piatră, de foc și de pământ – scrie George Călinescu – autorul procedează ca un 

fotograf de artă, și deci ca un scriitor, intuind o notă dominantă și apoi prin apropiere și depărtare, 

scoțând clișee fantomatice, aproape neverosimile. Talentul său în acest gen e mare‖
21

. În reportajele 

din volumul amintit mai sus, autorul scoate la iveală întâmplări, situații și destine umane de un 

dramatism copleșitor. Pătrunderea în Țara moților se face ca într-un tărâm necunoscut și fantastic, 

în care scriitorul pășește plin de curiozitate, dar și de gravitatea misiunii de a da oamenilor noi zone 

de cunoaștere
22

. Aici „sărăcia a căpătat funcții stilizatoare estetice, e „lucie‖, „liniară‖, „limpede‖, 

„dreaptă‖, excuzând prin reducție la minimum absolut orice promiscuitate sau murdărie: „un om și 

un cal, om și un topor, un om și un cal,  un om și un brad – acestea sunt aspectele sub care se 

prezintă viața aici. Un om și o femeie, o femeie și un copil, o femeie și un fus de lână – și gata; viața 

a epuizat toate combinațiile pe care le putea face ...O casă, o cameră. O cameră: lemne de brad 

bătute unul peste altul. Atât‖
23

. 

Cartea Oltului este opera care îl consacră pe Geo Bogza ca întemeietor al reportajului literar 

românesc și totodată, ca pe cel mai strălucit reprezentat al genului
24

. Un reportaj cu totul original, 

„o carte bună, fiindcă este scrisă cu talent și, în același timp, cu o rară conștiință profesională. Totul 

e lucrat. Nimic improvizat. O carte care trebuie citită, pentru tot ce aduce ca noutate și cunoaștere 

de lume nouă‖
25

. 

Privită atât ca o monografie a unui râu, Cartea Oltului stă sub semnul tutelar al călătoriei, al 

aventurii, al mirajului cosmic. Geo Bogza  urmărește destinul râului Olt încă din clipa nașterii sale 

                                                             
17„Cuvânt liber‖, 25 august 1934, p. 42. 
18 Geo Bogza, Ce este o mină de cărbuni (II), în vol. Anii împotrivirii (reportaje, pamflete, articole, 1934-1939), Editura 

Tineretului, Bucureşti, 1953,  p.89. 
19 Ibidem, p. 91 
20 Aurel Sasu, Geo Bogza, în Dicționarul Scriitorilor Români, vol I. (A-C), coordonatori Mircea Zaciu, Marian Papahagi 

și Aurel Sasu, Editura Fundației Culturale Române, București, 1995, p.311. 
21

 George Călinescu, Istoria literaturii române de la origin până în prezent, Fundația Regală pentru Lteratură și Artă, 

București,1941,  p. 807. 
22 Radu Popescu, Geo Bogza: Scrieri în proză, în Geo Bogza interpretat de..., Editura Eminescu, București, 1976, p.116. 
23 Ov. S. Crohmălniceanu, Geo Bogza, în  Op. cit., p.193. 
24 Ion Rotaru, Analize literare și stilistice, Editura Ion Creangă, București, 1974, p. 383. 
25 Tudor Teodorescu-Braniște, Între presă și literatură, vol. II, Ediție îngrijită, cuvânt inainte, tabel cronologic și note 

de Constantin Darie și Paul Ion Teodorescu, Editura Minerva, București, 1989, p. 264. 
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(devenirea sa fiind surprinsă în cele şapte trepte ale curgerii (minerală, vegetală, supravegetală, 

spirituală, istorică, crepusculară şi cosmică)), pâna la vărsarea în Dunăre, adică la reîntoarcerea pe 

tărâmul cosmogonic
26

. Evident, dincolo de personificarea râului, învestit cu atribute şi stări ale 

umanului, regăsim, la nivelul compoziţiei, un echilibru perfect între clipă şi eternitate, între 

geologic şi efemer. Viața Oltului este aceea a unui om în luptă cu sine, în amplul proces al devenirii 

sale. Umanizat, acesta „se naște, simte, gândește și își face iluzii; ia inițiativa și riscă, câștigă bătălii, 

apoi obosește și moare, ca o ființă uriașă care și-a împlinit un destin‖
27

. 

Din punct de vedere stilistic, opera lui Geo Bogza se remarcă prin frecvenţa personificărilor, 

a repetiţiilor, comparaţiilor şi metaforelor, ce conferă reportajului o ţinută poematică foarte 

pregnantă.  

Într-adevăr, prin reportajele sale, Geo Bogza poate fi considerat un maestru al reportajului 

românesc. 
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Abstract: The present study is focusing on the preventive strategies to combat online sexual related threats 

among adolescents from Cluj-Napoca, presenting partial results of the authorřs doctoral thesis. In this 
preventive process the authorities, parents or guardians, respectively, the educators have a series of 

obligations in order to ensure a proper online behavior of the adolescents. These preventive strategies are 

the use of security settings by teenagers, informing by raising the awareness of the subject, exercising 
parental control and other means of prevention, such as restricting access, calling hotlines, requesting help 

from parents, friends and teachers.   
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1. Introducere 

 Studiul de față  abordează măsurile de protecție adoptate față de pericolele de natură sexuală 

întâmpinate de către adolescenți în sfera digitală. Analiza are în vedere două perspective: 

perspectiva comportamentului online al adolescenților, ca potențiale victime ale riscurilor, respectiv 

perspectiva persoanelor responsabile cu educare copiilor, respectiv părinții și pedagogii. Scopul 

cercetării este promovarea măsurilor de siguranță online.  

În principal minorii sunt expuși la următoarele categorii de riscuri (Livingston și Haddon, 

2009): hărțuire electronică (sexual cyberbullying), trimiterea și primirea mesajelor cu conținut 

sexual explicit (sexting), racolarea minorilor în scopuri sexuale (grooming), pornografie infantilă și 

formele speciale ale acesteia, respectiv expunerea la materiale pornografice. Comportamentele 

adoptate de minor reprezintă un factor important în privința expunerii minorului la riscuri (Csipkes, 

2018; Poltash, 2012). O măsură efectivă de prevenție este, de exemplu, implicarea parentală activă 

prin care minorul este educat (Kalmus, Blinka și Ólafsson, 2015) sau consilierea activă oferită de 

către pedagogii (Hasebrink et al., 2011), pe lângă alte metode pe care le vom expune în acest 

articol.  

  

2. Metodologie 

Cercetarea are la bază atât metode mixte de cercetare. S-au folosit metode cantitative, ca cea 

mai importantă sursă de informații referitoare la atitudinile și comportamentele din mediul online ai 

adolescenților. În privința tehnicii de eșantionare am optat pentru metoda probabilistică aleatoare 

stratificată: în prima fază am identificat populația studiată (2753 elevi de clasa a X-a, împărțite în 

102 clase, în cadrul de 40 de unități școlare). În faza a doua am constituit eșantionul, reprezentând 

10% din populația totală, cu păstrarea ponderii profilelor de studiu: teoretic, vocațional și tehnic. 

Elevii de clasa a X-a astfel selecționați în număr de 300 de elevi erau înscriși în 14 clase din diferite 

unități școlare din Cluj-Napoca, cu vârstele cuprinse între 15-16 ani, utilizatori de rețele de 

socializare online. Elevii au fost rugați să completeze un chestionar, iar rezultatele astfel obținute au 

fost prelucrate statistic cu programul SPSS. 

S-au folosit metode de cercetare calitative prin organizarea unui focus-grup cu participarea 

unui număr de 9 elevi (Csipkes, 2018), a unui focus-grup cu participarea unui număr de 10 părinți și 

a unui număr de 9 interviuri cu profesori și pedagogi. Aceste interviuri s-au realizat pe baza unui 
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ghid semi-structurat cu întrebări referitoare la experiențele subiecților de cercetare cu privire la 

obiceiurile de utilizare a rețelelor de socializare de către adolescenți, cu privire la potențialele 

riscuri pe aceste platforme online și cu referitoare la  informarea copiilor și prevenția cazurilor de 

abuz. 

 

3.  Prezentarea rezultatelor 

Această secțiune este structurat în patru subsecțiuni, fiecare analizând câte un mijloc de prevenție. 

Utilizarea setărilor de siguranță de către adolescenți și alte mijloace de prevenție, precum apelarea 

la hotline-uri, solicitare de ajutor de la părinți, prieteni și profesori reflectă perspectiva 

comportamentului online al adolescenților. Informarea elevilor,  exercitarea controlului parental și 

prezintă atât perspectivele adolescenților cât și a profesorilor, respectiv părinților, ca peroane cu 

atribuții în educarea copiilor. Rezultatele noastre urmează a fi prezentate din prisma altor cercetări 

similare naționale. 

 

3.1. Utilizarea setărilor de securitate oferite de rețelele de socializare 

Adolescenții întrebaţi (n=299) despre setările contului de profil preferat au relatat că în 

procent de 40,5% (n=121) au un profil parţial privat, 32,8% (n=98) deţin un cont privat, 21,4% 

(n=64) şi-au setat un cont public, iar 5,4% (n=16) nu ştie cum şi-a setat profilul. 

Elevii (n=300) şi-au expus o serie de informaţii personale pe reţele de socializare favorite, 

precum: numele de familie (83%, n=249), denumirea şcolii (71,3%, n=214), fotografii personale 

(66,7%, n=200), vârsta reală (56%, n=168), vârstă falsă (26%, n=78), adresa de domiciliu (9%, 

n=27), numărul de telefon (8,7%, n=26). Doar un procent de 1,7%  (n=5) dintre elevi nu au postat 

nicio informaţie personală pe reţelele de socializare. Mai mult de jumătate a elevilor, adică 58.6% 

(n=176) postează public un număr de 2-3 elemente de informaţie privată dintre cele enumerate mai 

sus (a se vedea Tabelul n. 1). Literatura de specialitate consideră dezvăluirea informațiilor personale 

drept un comportament online de risc ridicat (Mitchell et al., 2003).  
 

Tabelul nr. 1 - Elemente de date personale făcute public (comasat) 

 Frecvenţă Procent Procent valid 

Valid niciun element 7 2,3 2,3 

1 element 26 8,6 8,7 

2 elemente 61 20,1 20,3 

3 elemente 115 38,0 38,3 

4 elemente 70 23,1 23,3 

5-6 elemente 21 7,0 7,0 

Total 300 99,0 100,0 

Răspunsuri lipsă 3 1,0  

Total 303 100,0  

 

 

În urma focus-grupului cu adolescenții a ieșit la iveală că un număr de doi  participanţi au pe 

Facebook un profil pe deplin privat, un număr de cinci persoane parţial privat, iar două persoane au 

contul setat public. Pe Instagram o singură persoană are un profil public, restul adolescenţilor au 

optat pentru un profil privat (Csipkes, 2018). Pe platforma virtuală Facebook înainte să posteze toţi 

elevii setează intenționat preferinţele legate de persoanele care poate să vadă conținutul respectiv  

(Csipkes, 2018).   

  Rezultatele chestionarelor (n=299) arată că 46.8% (n=140) dintre adolescenţi acceptă 

uneori cererile de prietenie ale persoanelor necunoscute, iar 45,2% (n=135) nu acceptă niciodată 

astfel de cereri. 5,7% (n=17) afirmă că de obicei acceptă solicitările de prietenie ale străinilor, iar un 

procent de 2,3%  (n=7) declară că acceptă întotdeauna asemenea cereri. Se poate reține, că ponderea 

cumulată ai elevilor care sunt dispuși să accepte într-o oarecare măsură solicitările de prietenie ale 
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persoanelor necunoscute este mai mare, decât ponderea celor care refuză contactarea de astfel de 

persoane.   

O pondere de 21,3 % (n=64) dintre subiecţii respondenți (n=300) au afirmat că dețin un cont 

secret sau anonim pe o reţea de socializare, însă adolescenții participanţi la focus-grup au declarat în 

unanimitate că nu dețin conturi secrete (Csipkes, 2018). Elevii s-au arătat nemulțumiți de prezența 

adulților în special pe Facebook, prin urmare au tendința să posteze pe această rețea în mod 

conștient, fără conținuturi care ar putea provoca nemulțumirea sau criticile adulților.   

 

3.2. Informarea elevilor la școală și acasă  

Conform rezultatelor cercetării europene Net Children Go Mobile realizată în anul 2013 - în 

care au fost vizaţi adolescenţii cu vârstele între 9 şi 16 ani în privința informării elevilor despre 

utilizarea în siguranţă a internetului în cadrul unităţilor de învăţământ România s-a plasat cu un 

procent de 62% sub media europeană de 69% faţă de celelalte ţări participante în proiect 

(Danemarca, Italia, Marea-Britanie, Belgia, Irlanda, Portugalia, Germania şi Spania) (Velicu et al., 

2014). În privința riscului de neinformare datele cercetării noastre arată că din totalul respondenților 

(n=298) un procent de 66,4% (n=198) au discutat la școală despre utilizarea internetului în 

siguranță, un procent de 17,1% (n=51) nu sunt siguri, dacă au participat la o astfel de pregătire, 

respectiv 16,4% (n=49) declară că nu au avut parte de nici o informare (a se vedea Tabelul nr. 2). 

Rezultatele măsurate de noi se află la un nivel foarte apropiat, însă ușor mai crescut, față de 

rezultatele cercetării de referință. 

 
Tabelul nr. 2 - Informarea elevilor la școală 

Copilul a fost informat la şcoală despre riscurile navigării 

pe reţelele de socializare 

 
Frecvenţă Procent Procent valid 

Valid Da 198 65,3 66,4 

Nu 49 16,2 16,4 

Nu ştie 51 16,8 17,1 

Total 298 98,3 100,0 

Răspunsuri lipsă 5 1,7 
 

Total 303 100,0 
 

 

Cu toate acestea, se pare că majoritatea adolescenților au un comportament conștient în ceea 

ce privește utilizarea rețelelor de socializare. Referitor la felul postărilor publice 71,8% (n=214) 

dintre respondenţi (n=299) au afirmat că sunt diligenţi (înainte să posteze se gândesc la posibile 

consecinţe), 22,1% (n=66) se abţin să comenteze şi să posteze, iar un procent de 6% (n=18) 

postează imprudent. Această conștiinciozitate poate să se datoreze educației copiilor sau chiar și 

experienței lor din mediul online. 

Un număr de 9 părinţi nu au participat la nici o pregătire privind folosirea în siguranţă a 

internetului. O persoană a declarat că a participat la o conferinţă pe acest subiect, iar un alt părinte a 

relatat că s-a informat singur citind diferite articole despre acest subiect. O altă persoană consideră 

că propria experienţă este suficientă fiind utilizatorul a mai multor reţele de socializare.  

Jumătate dintre părinţii participanţi au crezut pe baza discuțiilor cu copilul că acesta nu a 

fost instruit la şcoală în privința riscurilor online. La finalul discuțiilor, toți părinţii au căzut de 

acord despre necesitatea susţinerii unor cursuri de pregătire chiar și cu implicarea specialiștilor din 

domeniu, precum pedagogi, polițiști, psihologi. 

Cu privire la informarea elevilor, dintre profesorii participanți la interviuri (n=9) din diferite 

școli un număr de trei cadre didactice au subliniat că printr-o educaţie corespunzătoare ar fi posibilă 

responsabilizarea copilul, mai ales dacă între părinte şi copil există o relaţie de încredere. 
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 Șapte pedagogi participanţi la interviu au afirmat că în școala lor tematica siguranţei în 

mediul digital a fost prelucrată cu elevii. Unii dintre ei au mărturisit că au îndoieli asupra eficienţei 

acestor pregătiri, având convingerea că subiectul ar trebui mediatizat mai mult şi discutat în familie.  

Diriginţii au susținut că în cadrul orelor de dirigenţie s-a încercat responsabilizarea elevilor 

în privința utilizării Internetului. Profesoara de informatică a precizat că pe lângă orele de dirigenţie 

şi în cadrul orelor de informatică s-a abordat subiectul, chiar şi un reprezentant al poliţiei locale a 

ţinut o prezentare despre abuzurile online. Ea a insistat că informaţiile pot fi utile doar când există o 

cooperare şi din partea părinţilor. Un alt diriginte a relatat că nu există pregătiri în acest sens la 

nivelul şcolii, însă în cadrul orelor a fost abordat acest subiect cu elevii: „dacă cineva postează 

deseori conţinuturi negative le discutăm împreună chiar cu implicarea psihologului şcolar, dacă 

este necesar.‖ 

Alţi profesori susţin că şcoala lor acordă importanță sporită informării elevilor privind 

adoptarea unui comportament preventiv pe reţelele de socializare. Astfel: „da, de foarte multe ori 

explicăm elevilor pericolele la care sunt expuşi. O parte dintre ei ne ascultă şi se străduiesc să-şi 

limiteze timpul petrecut online sau ca urmare a sfaturilor nu mai acceptă cererile de prietenie ale 

persoanelor străine.ŗ 

Sunt instituţii de învăţământ unde există diferite prezentări ţinute de specialişti din domeniu, 

respectiv se alocă ore separate pentru prelucrarea acestei teme, însă situația prevenției nu este 

uniformă la toate unitățile școlare, deoarece există liceele unde nu se desfășoară deloc activități 

preventive și de pregătire. 

 În privinţa participării profesorilor la diferite cursuri, conferinţe sau formări pe acest subiect 

un singur cadru didactic respondent a participat în cadrul formării continue la o pregătire specifică. 

Ceilalţi profesori au răspuns în mod negativ, însă evaziv. Au existat persoane care au menţionat că 

fiind utilizatori Facebook, cunosc mediul online suficient de bine, astfel încât pot sfătui 

adolescenții.  Alţi pedagogi susţin că s-au informat din propria iniţiativă despre subiect ca urmare a 

creşterii cazurilor de abuz mediatizate.  

Toţi intervievaţii consideră că ar fi necesară organizarea unor pregătiri suplimentare atât în 

rândul pedagogilor cât şi în rândul elevilor, precum şi în rândul părinţilor, respectiv au subliniat 

importanța rolului părinților în prevenție. 

 

3.3. Implicarea și controlul parental 

Părinții reprezintă o „categorie de persoane cu responsabilităţi sporite pentru copil. Ei 

veghează permanent şi în mod direct la creşterea şi educarea copiilor‖ (Albert-Lőrincz, 2013, 20). 

Despre implicarea parentală și controlul parental (Tabelul nr. 3) din răspunsurile obţinute 

(n=300) de la adolescenți rezultă că 30,3% (n=91) dintre părinţi nu se implică deloc în activitatea 

copilului online, 44% (n=132) doar se interesează, 13% (n=39) dau sfaturi elevului, 10,7% (n=32) 

dintre părinţi intervin în această activitate dacă consideră că este necesar, iar un procent de 2% 

(n=6) verifică în permanenţă activităţile copilului în mediul online.  

 
Tabelul nr. 3 - Implicare parentală 

 Frecvenţă Procent Procent valid 

Valid 

Nu se implică 91 30,0 30,3 

Doar se interesează 132 43,6 44,0 

Sprijină cu sfaturi 39 12,9 13,0 

Intervine dacă este cazul 32 10,6 10,7 

Verifică în permanenţă 6 2,0 2,0 

Total 300 99,0 100,0 

Răspunsuri lipsă 3 1,0  

Total 303 100,0  
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Din Tabelul nr. 4 rezultă că timpul redus petrecut cu părinții se asociază semnificativ cu 

lipsa supravegherii activitățile desfășurate online de către părinții (testul likehood ratio chi-square: 

x
2
=31.062, DF=16, N=298, p=0.013; corelația este slabă (r(298)=0.234, p<0.01). Acei adolescenți 

care au avut parte de mediere parentală restrictivă sunt mai înclinați să se angajeze în asumarea de 

riscuri comportamentale pe rețelele de socializare (Shin și Ismail, 2014). 

 
Tabelul nr. 4 - Timpul petrecut cu părinții * Implicarea parentală 

  

Implicarea parentală în activitatea online a 

copilului 

Total 

Nu se 

implică 

Doar se 

interesează 

Sprijină 

cu sfaturi 

Intervine 

după caz 
 Timpul 

zilnic 

petrecut 

cu părinţii 

Foarte 

puţin 

N 23 22 5 3  53 

% 43,4% 41,5% 9,4% 5,7%  100,0% 

Puţin N 31 41 5 10  87 

% 35,6% 47,1% 5,7% 11,4%  100,0% 

Suficient N 18 44 15 11  88 

% 20,5% 50,0% 17,0% 12,5%  100,0% 

Mult N 13 15 11 6  45 

% 28,9% 33,3% 24,4% 13,3%  100,0% 

Foarte 

mult 

N 5 9 3 8  25 

% 20,0% 36,0% 12,0% 32,0%  100,0% 

Total N 90 131 39 38  298 

% 30,2% 44,0% 13,1% 12,7%  100,0% 

 

Conform Tabelului nr. 5 în familiile unde se desfășoară mai des activități culturale 

implicarea parentală este semnificativ mai accentuată decât în familiile unde activitățile culturale 

sunt mai rare (Testul de probabilitate: x
2
=33.18, DF=16, N=300, p<0.01; corelația fiind slabă 

(r(300)=-0.178, p<0.01). 
  

Tabelul nr. 5 – Activități culturale * Implicare parentală 

  

Implicarea parentală în activitatea online a 

copilului 

Total 

Nu se 

implică 

Doar se 

interesează 

Sprijină 

cu 
sfaturi 

Intervine 

după caz 

 

Activităţi 

în timpul 

liber: 
activităţi 

culturale 

Zilnic, 

săptămânal 

sau lunar 

N 33 53 27 17  130 

% 
25,4% 40,8% 20,8% 13,0%  100,0% 

Anual de 

câteva ori 

N 47 76 12 21  156 

% 30,1% 48,7% 7,7% 13,4%  100,0% 

Niciodată N 11 3 0 0  14 

% 78,6% 21,4% 0,0% 0,0%  100,0% 

Total N 91 132 39 38  300 

% 30,3% 44,0% 13,0% 12,7%  100,0% 

 

 

Activitățile religioase se asociază cu gradul de implicare parentală în activitățile online al 

adolescentului la un nivel semnificativ (Testul de probabilitate: x
2
=51.826, DF=20, N=297, 

p<0.01); corelație slabă spre moderată r(297)=-0.294, p<0.01) în sensul că monitorizarea 

activităților online ai elevilor este mai frecventă în familiile religioase (Tabelul nr. 6). 
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Tabelul nr. 6 - Activități religioase * Implicare parentală 

  

Implicarea parentală în activitatea online a 
copilului 

Total 

Nu se 

implică 

Doar se 

interesează 

Sprijină 

cu 

sfaturi 

Intervine 

după caz 

 Activităţi 

în timpul 
liber: 

activităţi 

religioase 

Zilnic, 

săptămânal sau 
lunar 

N 26 65 25 21  137 

%  19,0% 47,4% 18,3% 15,3%  100,0% 

Anual de câteva 

ori 

N 32 46 11 14  103 

%  31,1% 44,7% 10,7% 13,6%  100,0% 

Niciodată N 32 19 3 3  57 

%  56,1% 33,3% 5,3% 5,3%  100,0% 

Total N 90 130 39 38  297 

%  30,3% 43,8% 13,1% 12,8%  100,0% 

 

După cum am aflat de la elevii participanți la chestionare, timpul petrecut cu părinții se află 

în raport de corelaţie cu implicarea parentală: părinții care petrec mai mult timp cu elevii 

adolescenți se interesează mai mult față de activitățile copilului. În familiile unde se desfășoară mai 

des activități culturale și religioase, implicarea parentală este mai accentuată. 

În urma rezultatelor din focus-grupul cu adolescenții, după relatările unuia dintre elevi a 

rezultat că acesta a avut de mai multe ori conflicte cu părinţii din cauza fotografiilor postate pe 

Facebook. Prietenii părinţilor l-au depistat pe o fotografie făcută într-un club, fumând și consumând 

băuturi alcoolice, denunțându-l părinților. Reacția elevului a fost excluderea (blocarea) acestor 

persoane din contul lui (Csipkes, 2018).  

Tendința adolescenților de a ascunde activitățile online în fața părinților este confirmată și 

de literatura de specialitate (Homayoun, 2017;  Lim 2017). Homayoun (2017) enumeră o serie de 

practici folosite de către copii pentru a limita controlul parental: grupuri secrete pe Facebook pe 

care părinții nu le pot accesa, ascunderea aplicaților mobile în diferite foldere pe smartphone, 

folosirea aplicaților de securitate, ca  de exemplu Vault,  cu ajutorul căruia se pot ascunde anumite 

conținuturi media (mesaje, fotografii, înregistrări video).  Studiile arată că adolescenții preferă 

aplicația Snapchat pentru că, spre deosebire de Facebook sau Twitter nu este posibilă utilizarea 

acesteia cu browserele de computer. Astfel scade probabilitatea ca informațiile destinate exclusiv  

prietenilor să ajungă la știrea părinților sau a altor membri de familie (Lim, 2017).  

În privinţa implicării parentale, după informațiile furnizate de focus-grupul cu părinții, 

majoritatea părinților participanți au discutat în familie cu copilul despre folosirea Internetului în 

siguranţă. Doi părinți au atras atenția adolescentului despre modul în care ar trebui să comunice cu 

alții pe rețelele de socializare. Unii deja au fost solicitați să-i ajute copilului când acesta s-a lovit de 

probleme pe Internet. Un număr de doi părinţi au mărturisit că nu se implică deloc în activitatea 

online al adolescentului.  

Cu privire la urmărirea activităţii online a copilului aproape jumătate dintre părinţii prezenți 

sunt preocupați cu supravegherea activităților online a copilului: un număr de patru părinţi au 

verificat prietenii online ai copiilor şi profilul acestora. Doi părinți au verificat mesajele copilului, 

câteva părinți au verificat şi site-urile accesate din istoricul căutărilor de către adolescent.  

Părinții întrebaţi de folosirea unor programe de monitorizare al copilului pe computer, 

laptop, tabletă sau smartphone, majoritatea (8 persoane) nu utilizează niciun program informatic în 

acest sens. Două persoane utilizează programe pentru filtrarea sau blocarea anumitor tipuri de site-

uri, respectiv programe care monitorizează sau ţin socoteala site-urilor vizitate. Un singur părinte 

folosește un serviciu care limitează timpul petrecut online.  
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Alte cercetări au arătat că aproximativ jumătate dintre părinții chestionați în studiul realizat 

de organizația Salvați Copiii România în 2014 au afirmat că verifică și prietenii sau contactele 

adăugate de copii pe reţelele de socializare, informaţiile publicate pe profilul copilului şi istoricul de 

navigare al acestuia. De asemenea, aproape 40% dintre părinți mărturisesc că citesc mesajele 

primite de copil pe diferite platforme (Salvați Copiii România, 2014). 

În urma interviurilor cu pedagogii am dezvăluit următoarele aspecte: după o profesoara de 

informatică cunoştinţe digitale sunt foarte importante atât pentru copiii, cât și pentru părinții. În 

realitate chiar dacă părinții dețin cunoștințe informatice, controlul real și efectiv al copilului este 

practic improbabil, deoarece copilul cunoaşte mai bine aceste platforme şi este în stare să evite în 

mod intenţionat măsurile de supraveghere aplicate de către părinți. Ea a arătat și un exemplu concret 

în care copilul şi-a ascuns anumite postări, respectiv a folosit alte reţele din afara monitorizării 

părintești. 

Sunt şi păreri în rândul profesorilor intervievați în sensul că părinţii ar fi în măsură să 

influenţeze comportamentul online al copiilor prin responsabilizarea lor în loc de interdicții.  

Un profesor a susținut că părinţii sunt preocupaţi de activităţile copilului din mediul online 

doar cât timp acesta este mic însă odată cu înaintarea elevului în vârstă această preocupare scade. 

Acordarea unei atenţii mai scăzute din partea părinţilor este contraindicat, deoarece pericolele din 

mediul online persistă în continuare.   

Tot în urma interviurilor efectuate cu profesorii s-a consemnat opinia unui pedagog care este 

convins că în materia implicării parentale în activitatea digitală a copilului majoritatea părinților nu 

acordă suficientă atenție acestor amenințări, se implică întârziat, sau gestionează problema greşit, de 

exemplu prin interzicerea folosirii smartphone-ului pentru o anumită durată de timp. Un alt cadru 

didactic crede că supravegherea parentală este indispensabilă, deoarece reţelele de socializare nu ţin 

cont de gradul de dezvoltare mentală al copilului, iar copilul deseori nu poate rezista tentației. 

Profesorul menţionează jocul balena albastră, care potrivit ştirilor din media a condus la multiple 

sinucideri în rândul adolescenţilor. 

O eventuală restricționare pare a fi necesară datorită riscurilor prezente pe aceste rețele 

online. Legat de acest subiect, cu ocazia interviurilor un număr de opt cadre didactice au susţinut că 

reţelele de socializare reprezintă un pericol pentru adolescenți. Un profesor a subliniat că elevii 

adolescenţi sunt extrem de influenţabili şi manipulabili în lipsa supravegherii parentale. El a mai 

adăugat că persoanele străine rău-intenţionate pot profita de anonimitatea oferită de mediile sociale. 

Un număr de trei cadre didactice cred că cei mai mulţi copii sunt utilizatori inconştienţi care se 

manifestă prin „consumul tuturor conținuturilor online, fără nici o selecţie.‖ 

Despre restricționarea accesului adolescenților la rețelele de socializare, respectiv pentru 

combaterea utilizării excesive sau inconştiente a acestor site-uri cu ocazia interviurilor un profesor a 

afirmat că: „restricţionarea completă a folosirii acestor site-uri ar fi o soluţie rezonabilă, însă 

susţin că o mediere conştientă din partea familiei ar fi oportună. Totodată prin implicarea școlii,  a 

specialiștilor din domeniu şi eventual adoptarea normelor legale de protecție ar reduce numărul 

abuzurilor şi utilizarea excesivă. Din păcate nivelul de pregătire al părinţilor  este deseori 

insuficient.ŗ  

 

3.4. Alte mijloace preventive și de remediere aflate la dispoziția elevilor 

Printre alte mijloace de prevenție cercetate se numără hotline-urile și apelul pentru ajutor la 

alte persoane.  

Cercetările Net Children Go Mobile și Eu Kids Online arată deopotrivă că în cazul copiilor 

din România medierea tehnică, adică utilizarea unui software de filtrare sau de control parental sunt 

cele mai puțin folosite forme de mediere folosite de părinți (Velicu et al., 2014). 

În privința hotline-urilor un procent de 24,2% (n=72) dintre elevii respondenţi (n=297) au 

afirmat că dețin anumite cunoștințe, un procent de 42,8% (n=127) sunt nesiguri, iar 33% (n=99) nu 

cunosc astfel de site-uri. 
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În ceea ce privește ajutorul cerut de la alte persoane de către adolescenții literatura de 

specialitate arată că „efectul medierii prietenilor asupra reducerii riscurilor online și asupra reducerii 

impactului negativ ale acestora este în schimb mai puțin clar demonstrat în studii‖ (Velicu et al., 

2014, 79). Din studiul Net Children Go Mobile rezultă că în România, medierea venită din partea 

prietenilor este cea mai frecventă (Velicu et al., 2014). „Autorii consideră că aceasta poate să 

însemne o compensare a medierii deficitare din partea altor actori‖ (Velicu et al., 2014, 79). 

Conform rezultatelor noastre în caz de nevoie din totalul de elevii de clasa a X-a participanți 

la cercetare  (n=298) ar apela la ajutorul  prieteni sau altor  persoane un procent de 44,3% (n=132) 

la, un procent de 35,2% (n=105) s-ar adresa părinților pentru ajutor, 23,8% (n=71) nu ar cere ajutor 

de la nimeni, un procent de 17,8% (n=53) ar apela direct la reţeaua de socializare utilizată, 2,3% 

(n=7) la hotline-uri,  iar un procent 1,7% (n=5)  s-ar adresa unui profesor.  

 

4. Concluzii  

Coroborând rezultatele cercetării cantitative cu informațiile obținute de la participanți la 

cercetarea calitativă se poate observa o contra-reacție din partea adolescenților la încercările 

adulților de a le controla activitățile online, care constă în orientarea spre alte rețele alternative, 

precum Instagram şi Snapchat. 

 Din focus-grupul cu părinții rezultă că aceștia de regulă se implică activ în comportamentul 

din mediul cibernetic al copilului, chiar și prin restricţionarea activităţilor adolescenților de pe 

rețelele de socializare, cu toate că această formă de implicare este rar întâlnit. Având în vedere că și 

părinții adolescenților sunt utilizatori activi de rețele sociale, deţin relativ multe informaţii despre 

acest subiect. Părinții s-au arătat îngrijoraţi față de ultimele trenduri de tip aplicaţii mobile în cazul 

cărora nu mai sunt în măsură să își exercite controlul parental. 

Cadrele didactice s-au arătat preocupaţi de problematica rețelelor de socializare. Ei 

consideră că folosirea acestor platforme reprezintă un impact negativ în dezvoltarea adolescentului: 

dependenţă, însingurare, izolare, expunerea voluntară ale informaţilor private, hărţuiri, anturaj 

negativ, întâlniri cu persoane străine.  

Profesorii nu exclud însă nici efectele pozitive ale reţelelor dacă sunt folosite într-un mod 

conştient de către elevi. În responsabilizarea digitală a tinerilor pedagogii identifică mai mulţi 

factori importanţi, de exemplu: educarea  parentală a copilului, comunicare cu părinţii, mediul 

social, personalitatea elevului și nu în ultimul rând şcoala. O parte dintre pedagogii intervievaţi s-au 

întâlnit deja cu diferitele forme ale riscurilor online, însă în general nu s-a realizat nicio intervenție 

preventivă din timp. Totuși pedagogii se străduiesc să informeze elevii despre spaţiul cibernetic, 

chiar și atunci când nu au beneficiat de o formare profesională în această privință.  
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Abstract:This article could be seen as a bold and risky enterprise, because it is just a summary attempt to 

argue that nowadays exists an artificial cult of heroic behaviour that, paradoxically, could enrich conformity 

and emotional anesthesia, activate the manifestation of the bystander effect, also could empower social 

apathy and the lack of civic involvement. Bringing the concept of heroism under the magnifying glass, 
starting with the abundance of heroes, superheroes, and role models aggressively promoted in today's 

entertainment or pop culture industry, we discover ourselves as mere inhabitants of a Herosphere which 

tends to reshape our identity. This means that we face the danger to avoid or to procrastinate our actions, to 

become nothing more than frustrated spectators or simply admirers feeling a deep inadequacy in a huge 
imaginary cyberspace populated with heroes and superheros. If we assume that a hero is an ordinary person 

doing extraordinary or unusual things, do we really have the chance to transcend our own limitations? Does 

the superherořs cult help us in our efforts? Ultimately, this article is a short plea and also an honest exercise 
of admiration not for heroes and superheroes, but for pure human dignity and also for social and cultural 

responsibility.  

 
Keywords: herosphere, philosophy, cultural mainstream, social control, cyber-mythology  

 

 

Provocări pentru locuitorii din herosphere
1
 

„God is training up his heroes and when they appear, the world will wonder where they 

came from.‖ (C.S. Lewis)  

Episoadele și scenariile eroice au populat dintotdeauna imaginarul colectiv, dăruind culturii 

universale, în numeroasele ei concretizări, un plus valoros de atractivitate. Succesiunea de istorisiri 

care relatează fapte de vitejie admirabile, confruntări dramatice cu un deznodământ cvasi-previzibil, 

pare să fie inepuziabilă: de la încercările eroilor mitologiei grecești până la protagoniștii înzestrați 

cu superputeri ai producțiilor ieșite din „atelierele de magie și vis‖ precum Pixar, Disney, DC sau 

Marvel Comics. Oriunde ne îndreptăm atenția, către eroii din realitate, cu existențe circumscrise 

unui context socio-cultural sau spațio-temporal bine definit, sau către cei ficționali, ce animă 

desfășurarea creațiilor literare, sau dacă situăm sub lentila analizei supereroii livrați de fabrica 

hollywoodiană de iluzii, suntem tentați să admitem că aceștia exercită asupra noastră un spectru larg 

de trăiri, impresii și atitudini: de la curiozitatea filosofică la fascinația lipsită de simț critic, de la 

indulgența sceptică la inspirație. Indiferent de modul în care reușim să-i descoperim și evaluăm, 

„referințele la eroi sunt universale în societate, în mod particular prin intermediul imaginilor și 

cuvintelor furnizate de mass-media.‖
2
 Virtuțile epistemologice ale eroismului pot fi cu greu 

contestate, mai mult, cercetările din diferite domenii ne îndreptățesc să admitem existența unui areal 

cognitiv ce poate primi, fără riscuri, denumirea de „știință a eroismului‖. Eroii și supereroii care 

populează imaginarul colectiv actual afectează, conștient sau inconștient, modul în care gândim, 

simțim și acționăm. Indiferent cum îi concepem, ca salvatori ai marginalilor, ai celor dezavantajați, 

                                                             
1 am optat pentru conceptul englezesc de herosphere din rațiuni ce țin atât de sonoritatea mai potrivită a termenului 
pentru prezenta încercare, cât, mai ales, pentru a contura adecvat propria perspectivă conform căreia toposul actual se 

materializează, la un nivel conceptual, într-o sferă populată din abundență cu eroi, supereroi cu predilecție ficționali. 
2 Bruce Peabody & Krista Jenkins, Where Have All The Heroes Gone? The Changing Nature of American Valor, 

Oxford University Press, 2017, p.84. 
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răzbunători, justițiari sau vigilante
3
 privați de atestatul legalității, existăm, benevol sau independent 

de voința noastră, în era unei cyber-mitologii, un fel de herosphere, dacă expresia nu se vădește a fi 

inadecvată. Pluralitatea manifestărilor eroice activează interesul, exercită o atracție considerabilă 

atât la nivelul simțului comun, cât și în arealul disciplinelor cu veleități și așteptări științifice: 

psihologie, psihanaliză, sociologie, filosofie, studii culturale și de mentalități, analize ale discursului 

mediatic ș.a.m.d.
4
 Sfera eroică este populată cu personaje ce investesc energie fizică și mentală, 

competență morală și intelectuală pentru a ne convinge, totodată pentru a resemnifica, subtil și 

incontrolabil, modul în care ne proiectăm și desfășurăm traiectoriile existențiale. Ne-am dat 

întâlnire cu eroii în lecturile copilăriei
5
, îi descoperim și redescoperim, cu trăsături hiperbolizate, în 

postura de supereroi ai producțiilor cinematografice furnizate abundent de către industria americană 

de entertainment.
6
 Le urmărim cu mai mult sau mai puțin interes aventurile și încercările, dăruindu-

le statutul de role models, repere axiologice a căror greutate este arareori condiționată de faptul că 

reprezintă produsul creativității sau chiar al imaginației manipulatoare. O categorie cu totul specială 

de eroi, a căror gesturi de curaj, săvârșite în mod calculat însă deloc melodramatic, nu se bucură 

întotdeauna de aceeași popularitate: medici, pompieri, piloți de aeronave, soldați, gărzi de corp etc. 

Întreprinderile lor temerare, sustrase oricărei obsesii pentru profit sau notorietate, izvorâte dintr-o 

nevoie ce transcende granițele propriei identități, survin discret, departe de atenția noastră frecvent 

și sistematic deturnată către spectacolul mediatic. În miezul unei astfel de herosphere, tributari tot 

mai puțin lucidității și simțului critic, găsesc oportună evocarea gândirii unui clasic al filosofiei, 

Blaise Pascal, conform căruia omul resimte o nevoie acută de a se măsura cu natura, de a înfrunta 

adversitățile, pentru a dobândi astfel conștiința propriilor energii interioare, totodată măsura 

propriilor limite. Omul se compară „cu tot ceea ce este deasupra lui și cu tot ce există sub el, pentru 

că, în felul acesta, să-și găsească limitele adevărate‖
7
. Merită reținută, la capătul unui astfel de gând, 

tendința profundă, viscerală către manifestările ce depășesc sfera obișnuitului, înscriindu-se în 

perimetrul excepției. La limită, conștiința insuficiențelor și vulnerabilităților noastre ne determină să 

proiectăm fizionomii și portrete cu caracteristici hipertrofiate. Revenind în actualitate, constatăm 

existența într-o epocă deopotrivă a admirației și dezgustului, a perplexității și apatiei, o eră a cyber-

mitologiei ce amenință gestiunea responsabilă a timpului, a identității și a propriilor interacțiuni 

sociale. Chiar și așa, eforturile noastre au șansa de a dobândi virtuți reflexive cu condiția să fie 

transformate în mirare filosofică. Spectacolul eroismului tradus în limbajul divertismentului livrat 

de industria și cultura pop americană poate face obiectul unor analize extinse, generatoare de 

reflecții surprinzătoare, în raport cu care prezenta încercare constituie doar o modestă provocare la 

reflecție. 

Jocul de oglinzi: construcția dihotomică a eroului 

Perceperea unei persoane și integrarea acesteia în tabloul interacțiunilor sociale constituie 

rezultatul unui mecanism psihologic complex, de factură constructivă, un proces ce angajează pe 

de-o parte evaluarea spontană de factură emoțional-afectivă a alterității, cu rădăcini în scenariul 

                                                             
3 orice persoană care ia legea în propriile sale mâini, pentru a răzbuna o crimă sau o fărădelege; persoană ce aparține 

unui grup organizat de cetățeni ce se ocupă cu protecția districtului, a proprietăților etc. (conform 

http://dictionary.reference.com/browse/vigilante). 
4 Iată câteva lucrări ce pot fi consultate în vederea aprofundării fenomenului: Elisabeth Svoboda, What Makes a Hero? 

The Surprising Science of Selflessness (Penguin Group, 2013), John Izod, Myth, Mind and the Screen. Understanding 

the Heroes of our Time (Cambridge University Press, 2001), Mike Alsford, Heroes and Villains (Baylor University 

Press, 2006), Mark Buchan, The Limits of Eroism. Homer and the Ethics of Reading (The university of Michigan Press, 

2004).  
5
 Randle Patrick McMurphy (Ken Kesey, Zbor deasupra unui cuib de cuci), Winston Smith (George Orwell, 1984), 

Guy Montag (Ray Bradbury, Fahrenheit 451), Elisabeth Bennet (Jane Austen, Mândrie și prejudecată), Jane Eyre 

(Charlotte Bronte, Jane Eyre), Alice (Lewis Carroll, Alice în țara minunilor) ș.a.    
6 supereroi: Spiderman, Batman, Flash, Dr.Strange, Superman, Captain America, Hulk, Ironman, Magneto, Wolverine, 

Green Lantern, Ant-man, Thor, Deadpool, Aquaman etc. și supereroine (cu o prezență mai puțin consistentă ce vădește 

hegemonia masculină): Cat Woman, Electra, Wonder Woman etc.  
7 Blaise Pascal, Scrieri alese, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1967, p.5. 

http://dictionary.reference.com/browse/vigilante
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supraviețuirii filo și ontogenetice, pe de altă parte, un proces care presupune proiectarea așteptărilor, 

impresiilor, stereotipurilor și judecăților noastre sociale. De la un astfel de mecanism nu fac 

excepție nici cei care dobândesc din partea noastră, la un moment dat, eticheta de eroi. În măsura în 

care aceștia corespund unor anumite repere categoriale, unui set de particularități sau trăsături 

admirabile, impregnate cultural, precum negarea instinctului de auto-conservare, sacrificiul, 

competența intelectuală și morală, abilitatea de a depăși obstacolele etc., ajungem să legitimăm 

statutul lor eroic. O astfel de atribuire sau proiectare de calități ne face vulnerabili la prejudecata sau 

bias-ul confirmării propriilor expectanțe, o circularitate psihologică tradusă prin faptul că ne 

așteptăm să întâlnim la ceilalți ceea ce noi înșine proiectăm asupra lor. Propriul schematism mental 

ne condiționează percepția persoanelor cu înzestrări eroice. „Putem admite că schemele noastre 

mentale definesc eroii ca fiind persoane morale, capabile de sacrificiu de sine, preocupate de 

instituirea binelui comun, foarte competente, totodată în general atractive și admirabile.‖
8
 

Identificând moralitatea și competența ca dimensiuni fundamentale specifice eroismului, Scott T. 

Allison inventariază trăsăturile dominante ale personalității eroice: inteligența, forța, altruismul, 

caracterul empatic, charisma, rezistența, capacitatea de a dobândi încrederea și de a oferi inspirație 

celor din jur
9
. Eroismul se bazează pe un set de trăsături sau virtuți ce se bucură de recunoaștere: 

curajul, simțul dreptății, înțelepciunea, cunoașterea, transcenderea propriului eu. Este firesc să ne 

întrebăm dacă toate aceste particularități psihologice pot fi considerate, cel puțin în anumite 

circumstanțe, drept simple proiecții ale eului nostru ideal, potențial, în efortul lui cronic de 

actualizare. În acest caz ipoteza eroismului sau, mai mult, a supereroismului ca simplă construcție 

individuală proiectată la nivel social generează noi oportunități de investigație, totodată modalități 

de abordare sau paradigme interpretative inedite. O astfel de asumpție poate fi concordantă, de 

pildă, cu ceea ce Philip G. Zimbardo, în lucrarea The Lucifer Effect, admite cu privire la eroism: o 

particularitate psihologică determinată cultural și circumscrisă într-un context spațio-temporal
10

. 

Mai mult, existența eroismului ca fenomen de atribuire socială este condiționată de însăși nivelul 

cultural și educativ al unui popor sau al unei comunități. Consecințele unei astfel de atitudini 

conjecturale sunt, pe de-o parte, relativizarea conceptului de eroism, pe de altă parte, posibilitatea 

de a evidenția caracterul artificial, suspect, marcat ideologic, al industriei culturale americane, în 

străduința ei de instituire la nivel planetar a unui tip specific de eroism.  

Ceea ce merită interesul unei analize mai ample este mecanismul de producere culturală a 

eroilor și supereroilor, ca instituție de control, propagandă și manipulare, eroismul ca icon cultural 

sau construcție socială constituită prin atribuire. În acest proces al atribuirii, investigația poate 

aborda profilul afectiv-emoțional și atitudinal al consumatorului de mesaj eroic, al admiratorului, 

totodată se pot analiza reperele sistemului său axiologic. Datorită spațiului restrâns rezervat 

întreprinderii de față, mă voi limita la conjectura confrom căreia existența eroului se situează în 

interiorul unei paradigme de factură bivalentă. Prestația acestui personaj, legitimitatea acțiunilor 

sale solicită din partea celor care-i dăruiesc admirația o permanentă raportare la cealaltă jumătate a 

universului de discurs: contradictoriul eroului sau anti-eroul. Personalitatea eroului se instituie în 

acest joc de oglinzi paralele, fiind fundamentată pe obișnuința noastră mentală de a evalua realitatea 

înconjurătoare într-o manieră dihotomică. Într-o terminologie tributară creatorului psihologiei 

abisale, Carl Gustav Jung, eroul poate fi circumscris seriei de arhetipuri ce populează inconștientul 

                                                             
8 Scott T. Allison; George R. Goethals, Heroes: what they do & why we need them, Oxford University Press, 2010, 

p.59. 
9
 redau lista, din rațiuni de exactitate, conform textului original consultat în limba engleză: smart (intelligent, smart, 

wise), strong (strong, leader, dominating, courageous, gallant), selfless (moral, honest, selfless, humble, altruistic), 

caring (compassionate, empathetic, caring, kind), charismatic (eloquent, charismatic, dedicated, passionate), resilient 
(determined, persevering, resilient, accomplished), reliable (loyal, true, reliable), inspiring (admirable, amazing, great, 

inspirational) – Scott T. Allison; George R. Goethals, Heroes: what they do & why we need them, Oxford University 

Press, 2010, p.62. 
10 Philip G. Zimbardo, The Lucifer Effect. Understanding how good people turn evil, Random House, 2007, p.460.  
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colectiv
11

, inclus în colecția de achiziții filogenetice care angajează confruntări permanente între 

bine și rău, ordine și haos, forța oarbă și inteligența salvatoare. Pot fi descoperite astfel resorturile 

susceptibilității consumatorului de scenarii cu conținut eroic: ancorarea unor astfel de scenarii în 

depozitul de experiențe ale speciei aflate în stare latentă în fiecare individ. Altfel spus, eroii și 

supereroii activează, în psihicul uman tipare mentale ancestrale, patterns of behaviour impregnate 

în memoria individuală. În același timp, eroii par să confirme tendința către evoluție, progres, 

devenire personală. Totuși, adoptarea unui comportament moral dezirabil, evocat de conduita eroică 

și apreciat de societate, nu este o întreprindere facilă, datorită conflictului acut dintre scopuri și 

mijloace. Conformismul, obediența ritualică, refuzul angajării civice și apatia par să fie mai curând 

soluții la îndemână, cu implicații sociale și individuale aparent minore în comparație cu devianța 

sau comportamentele anti-sociale de tip delincvent
12

. Se conturează, deja, specificul paradoxal al 

manifestărilor din herosphere: există din ce în ce mai mulți eroi ficționali, produși pe bandă rulantă, 

însă tot mai puțini eroi în realitate. În schimb, proliferează răfăcătorii, marginalii, cei aflați în afara 

normei, capabili prin acțiunile lor să solicite necesitatea acțiunilor salvatoare de tip eroic. Deși, într-

o perspectivă maniheică, răul face posibilă sau legitimează existența binelui, realitatea tinde să 

dezechilibreze balanța către prevalența celui dintâi. Sfidarea sau înfruntarea sistemelor și a 

mecanismelor de putere nedrepte, abuzive sau imorale, justifică nevoia acțiunilor eroice. În 

încercarea de a explica din perspectivă psihologică atitudinea răufăcătorilor, Philip G. Zimbardo, 

artizanul cunoscutului Stanford Prison Experiment, plasează răul la intersecția dintre dispozițiile 

individuale, puterea contextului social și presiunile survenite din partea mecanismelor de putere sau 

autoritate. În ultimul capitol al cărții sale, The Lucifer Effect, autorul asumă perspectiva optimistă a 

existenței unui potențial eroic latent incontestabil în natura umană. După cum răul se actualizează în 

circumstanțe și contexte sociale favorabile, tot astfel și binele, conduita morală exemplară, 

caracterul eroic al acțiunilor noastre devine posibil în conjucturi favorabile adecvate. 

Interogații în loc de concluzii 

Înțelegerea eroismului prezent în producțiile culturale ale actualității presupune, fără 

îndoială, decriptarea mecanismului de construcție și reconstrucție socială a unui status extrem de 

complex. Un astfel de mecanism angajează categorii sau scheme mentale individuale și colective pe 

baza cărora eroii și supereroii sunt identificați, legitimați sau confirmați, indiferent dacă aceștia 

populează realitatea sau sunt artificii fictive menite a ne distra sau deturna atenția de la agenda 

publică. Involuntar, ajungem să evaluăm persoanele din jurul nostru, le percepem într-un mod 

dihotomic și, eventual, le conferim statutul de erou sau, dimpotrivă, de anti-erou. Eroismul este în 

măsură să disloce indivizi și comunități din punct de vedere emoțional, să inspire și să schimbe 

radical moduri de gândire, să influențeze conduite, să producă tendințe, trenduri, autentice revoluții 

atitudinale și mentale. „Eroii ne mișcă, nu doar emoțional, dar și comportamental. Aceștia stabilesc 

pentru noi un reper înalt și apoi ne provoacă să ne alăturăm lor. Eroii ne poartă în locuri unde se 

oferă recompense generoase. Ei ne înalță visurile și aspirațiile. Ne dorim eroii și ne identificăm cu 

ei. Vrem să fim împreună cu aceștia, vrem să fim ca ei.‖
13

 Cu toate acestea, se impune cu forța 

evidenței o interogație: este posibil oare ca tocmai expunerea supraabundentă la acțiunile eroilor să 

genereze însăși efectul contrar, potențând resorturile unei anumite neputințe dobândite, activând 

complexe și frustrări? Chiar dacă, în esență, admitem fiecărui om înzestrat cu conștiință reflexivă și 

cu un nivel rezonabil de educație șansa implicită a accederii la statutul de erou, totuși se cuvine să 

                                                             
11 inconștientul colectiv este „partea psihicului care poate fi deosebită negativ de inconștientul personal prin faptul că el 

nu-și datorează existența experienței personale și nu este de aceea un câștig personal (...) conținuturile inconștientului 

colectiv nu au fost niciodată conștiente, nefiind deci dobândite individual, și-și datorează existența exclusiv eredității‖ 

(Carl Gustav Jung, op.cit., p.21). În inconștientul colectiv se găsesc arhetipurile consacrate de Jung: persona, umbra, 

anima și animus, arhetipul infans, arhetipul spiritului, sinele.   
12 Pot fi resemnificate, în lumina eroismului actual, considerațiile lui Robert K. Merton cu privire la mecanismele de 

producere ale conformismului și devianței: raportul dintre scopurile culturale și normele instituționale.  
13 Scott T. Allison; George R. Goethals, Heroes: what they do & why we need them, Oxford University Press, 2010, 

p.173. 
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atribuim această etichetă cu prudență și responsabilitate. Sfidarea forței gravitaționale, modificarea 

traiectoriei planetei sau deturnarea meteoriților nu sunt condiții necesare și suficiente ale 

eroismului, așa cum se străduiește mașinăria ideologică hollywoodiană să sugereze, prin impunerea 

modelului la nivelul mentalului colectiv planetar. Mai curând, încercările și confruntările agonice pe 

care fiecare dintre noi le traversează pe câmpul de luptă al propriei interiorități conferă 

oportunitatea dobândirii statului de erou. Cum se poate concretiza o astfel de oportunitate? Analiza 

lucidă, critică a mesajelor camuflate în mainstream-ul cultural, a producțiilor mediatice, cu scopul 

disocierii între evenimente și pseudo-evenimente, între good-news și fake-news, totodată efortul 

consecvent de dobândire a competenței morale, cultivarea altruismului și generozității. Nu în 

ultimul rând, responsabilitatea și angajamentul civic pot constitui, fără îndoială, modalități de 

activare a unui astfel de potențial remarcabil. 
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Abstract:The incipient mythologies have mostly a solar structure, because the primitive man chooses the 

symbolic heroes of those who can be likened to the sun in the struggle with the darkness, the descent into the 

death and the resurrection, just as the zoolatria descends a man in death and returns it as a predator. 
The myths, these forms of pre-religion, influence and organize the spiritual life from the cultural beginnings 

of the population from the Carpathian-Danubian-Pontic space to the henotism of the faith in the Zamolxis 

god-god to the monotheism introduced by Christianity. 
The ancestrals beliefs inherited or borrowed from those who came to contribute to the completion of the 

transformation of the inhabitants of the Carpatho-Danubian-Pontic space into Romanian people have 

accompanied Christianity all the way to today. 

The incipient man's dualism, the lunar symbolism and the solar structure of an ancestral mythology, 
continues under the cult of Zamolxis, while maintaining Bendis as a feminine side of religious culture, 

maintains its line of continuity after the Romanization of Dacia and then the Christianization of the Dacian-

Roman population. 
One can observe an overlap of monotheistic religion over the henotism and the polytheism that survived in 

Dacia, an overlap that in its incipient forms can not eliminate the existing mythical background, so the 

customs, beliefs and pre-Christian traditions coexist with the monotheistic ones, filtered over time by the 
mythological visions of primitive Christianity. 

 

Keywords: henoteism, monotheism, syncretism, mythologies, myths 

  

 

Poate că la începuturi nu a fost cuvântul. Sau, nu doar cuvântul. În jurul focului, în mijlocul 

spaimelor, așteptând cu teamă ivirea zorilor, omul ancestral invoca soarele, divinitatea blândă și 

călduroasă care îi alunga temerile și îi redeștepta viața în sine. Legănat și ținându-se de mână, în 

ritm ușor, strămoșii își încredințau reciproc putere și încredere. Ghemuiți în fața surogatului de 

soare, închipuindu-și divinitatea răsfrângând lumină și căldură, îngânând ritmic forme încă 

neinteligibile ale vorbirii, omul incipient a descoperit dansul focului, dansul rotund aducător de 

speranță. Mircea Eliade
1
 găsește că poporul român are o continuitate culturală de dinainte de daci, 

romani și neamuri migratoare, din timpurile preistorice descrise mai sus: „... cultul lui Zalmoxis, de 

exemplu, la fel ca și miturile, simbolurile și ritualurile care stau la baza folclorului religios al 

românilor, își au rădăcinile într-o lume de valori spirituale care precede apariția marilor civilizații 

ale Orientului Apropiat antic și ale Mediteranei. Ceea ce nu vrea să spună, totuși, că toate 

concepțiile religioase ale geto-dacilor sunt cel puțin <<contemporane>> cu cele pe care le descifrăm 

în tradițiile populare românești. S-ar putea ca un obicei agrar din zilele noastre să fie mai arhaic 

decât, de exemplu, cultul lui Zalmoxis‖
2
. 

Dansul, ca formă dramaturgică de exprimare artistică, atunci când strămoșii au avut curajul 

să se ridice în poziție bipedă în jurul focului-soare, însoțit de ritmul transformat cu trecerea timpului 

în muzică, urma să capete mai târziu ca însoțitor sincretic cuvintele, atunci când vremea urma să 

lase în urmă icniturile de spaimă ale primitivilor. Numai că, dacă frica de noapte și nevoia de 

căldura soarelui îi învățase pe mai toți să salte în ritmurile necesare, menite să aducă divinitatea la 

                                                             
1 Mircea Eliade , De la Zalmoxis la Genghis Han, Humanitas, București,1995 
2 idem, p 7 
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viață și să alunge demonii întunericului,cuvintele potrivite rămâneau probabil apanajul celor inițiați, 

celor care „știau să zică‖. Pentru că este în firea lucrurilor, omul incipient acceptă negura ca o etapă 

fără de care nu poate viețui lumea, așa cum acceptă și ideea morții, dar observă și înțeleg mistic 

fazele lunare, astfel spus nașterea, creșterea, moartea și reînvierea pot deveni propriul mod de 

existență în universalitate, supraviețuirea fiind urmată de renaștere. Mircea Eliade consideră că 

„Primele mari sinteze antropocosmice ale primitivilor s-ar putea datora valorizării religioase a 

ritmurilor lunare. Simbolismul lunar a dus la punerea în legătură a unor fapte eterogene, precum 

nașterea, devenirea, moartea, reînvierea; Apele, plantele, femeia, fecunditatea, nemurirea; 

întunericul cosmic, viața dinaintea nașterii și existența dincolo de moarte, urmată de o renaștere de 

tip lunar („lumina ivită din beznă‖); țesutul, simbolul <<firului Vieții>>, destinul, temporalitatea, 

moartea etc.‖
3
 . 

Devenirea omului incipient reprezintă în sens mistic devenirea cosmică pe care o 

valorizează Luna, în opoziție cu Soarele care, cu toate că este într-o permanentă mișcare, rămâne 

mereu neschimbat ca formă, inducând astfel ideea de putere, de suveranitate. De aceea, mitologiile 

incipiente au, de cele mai multe ori o structură solară, pentru că omul primitiv își alege eroii 

simbolici dintre cei care pot fi asemănați soarelui în lupta cu întunericul, coborârea în moarte și 

învierea, tot așa cum zoolatria coboară prin moarte omul și îl readuce ca prădător. După Eliade 

„Întunericul nu mai este unul din modurile de a fi ale divinității, ca în mitologiile lunare, ci 

simbolizează tot ceea ce Zeul nu este, adică Adversarul prin excelență. Întunericul nu mai este 

valorizat ca o etapă necesară a Vieții cosmice; văzut din prisma religiei solare, el se opune Vieții, 

formelor și inteligenței. (Mircea Eliade, opera citată, p 120). Cultul soarelui se formase pe teritoriul 

carpato-danubiano-pontic anterior populării ei de către daci și continuase la aceștia potențat și cu 

influențe ale popoarelor migratoare precum celții, transmițânduse prin romanitate către poporul 

format în spațiul Daciei. Solarismul este o dominantă mitică a locuitorilor sedentari ai acestui 

spațiu, care au ajuns la o elaborare superioară a cultului solar, metaforic, ajungând în fazele 

creștinismului primitiv să asimileze pe Fiul Domnului cu Soarele sfânt așa cum au asimilat pe 

Fecioara Maria Sfintei Luni. Toate simbolurile legate de soare sunt importante pentru mitologia 

românească din ele derivând cercul, spirala și roata. Cel mai semnificativ element simbol legat de 

cultul soarelui este hora, care se reflectă în toate planurile și direcțiile de acțiune culturală, de la rit 

popular până la filozofie poulară. Astfel că, până azi, din vremuri pierdute și dificil de reconstituit în 

lipsa unor izvoare și mărturii scrise, hora focului, rotundă, invocatoare de soare, se joacă înspre 

inversul morții diurne a divinității, în inversul acelor de ceasornic, de la stânga la dreapta, de la vest 

la est, în oglindă cu stânga-dreapta, est-vest a carului de foc pe bolta celestă. „dansul era practicat 

de toată lumea, copii și bătrâni, bărbați și femei, exprimând venerație și teamă, bucurie euforică 

până la căderea amorțitoare, precum și jale funebră după cei plecați; se credea, prin anumite gesturi, 

că se pot obține victorii asupra dușmanilor, vânat bogat, ploi pentru recolte, totul subsumat unui cod 

simbolic, fiind totodată practicat cu cele două funcții esențiale: sacră și profană‖
4
 

Însoțită de cuvintele celui care știe să le zică sau nu, dansul popular românesc până azi 

primește uneori imboldul strigăturii: „Nu te uita la cojoc, ci te uită cum mai joc!‖, atrăgând atenția 

atât asupra obiectului vestimentar, dar și al priceperii la joc, ori „Hora mare fete n-are, c-au murit de 

gălbinare!‖, comentând sarcastic absența curajului fetelor de a se prinde în joc sau „Hai la brâu, la 

brâu, la brâu și la secerat de grâu!‖, indicând atât vrednicia la joc, cât și la muncă, chiar „Nu te uita 

la opinci, că te fac să le mănânci!‖, ca o formă de reproș de nepricepere la adresa celui care ține 

ritmul privind la pașii celorlalți. Uneori doar chiuituri în care se exprimă bucuria „uiuiuuuuu!‖, 

„uhu hu hu huu!‖, „hă hă hă!‖ sacadat sau doar îndemnuri la joc susținut „hai'da mă!‖, „hop ș-așa!‖, 

„hop, hop!‖. 

În afara spațiului horei, în timpuri primordiale, se aflau noaptea spaimelor și prădătorii, iar 

la românul preistoric, trebuie să fi pândit în afara spațiului de siguranță al lanțului uman, marile 

                                                             
3 Mircea Eliade, Sacrul și profanul, Humanitas, Bucureși, 1995, p 119 
4 Romulus Antonescu, Dicționar de simboluri și credințe tradiționale românești, Editura Tipo Moldova, 2016, p 202 
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carnivore, mai mult ca sigur lupii, iar mai pe urmă urșii. Pentru că fie pe linie tracică, fie pe linie 

latină, fie chiar pe linii de migratori, poporul român a avut de-a face cu lupul ca încoronare a 

prădătorului suprem, cel care este de dorit a fi înfrânt, dar și imitat. Aceste forme de zoolatrie, 

închinate unui lup mitic, trebuie că își au originea în viața de vânător-culegător a omului primitiv, o 

viață dominată de legătura strânsă între pradă și prădător, între vânător și vânat. Dacă la începuturi 

omul incipient fusese mai degrabă o pradă, smulsă ușor de către prădători chiar și din culcușul său, 

din mijlocul semenilor săi, mai târziu, creator de unelte și de arme, el se dovedise egalul celui care 

îi neliniștise începuturile. Și, mai mult ca sigur, concepția zoolatrică îl făcea să se creadă 

descendentul unui carnasier, vânătorul suprem, aproape de care sau în locul căruia, prin ritual 

inițiatic, ajunge să fie. În sensul acesta, Mircea Eliade consideră că „... un Animal primordial ucidea 

oamenii cu scopul de a-i reînvia inițiați, adică transformați în carnasieri; Animalul a fost în cele din 

urmă doborât, și acest eveniment este ritual actualizat în timpul ceremoniilor de inițiere; dar 

îmbrăcând pielea fiarei, inițiatul reînvie nu ca o ființă umană ci ca Animal primordial, fondatorul 

presupus al misterului. Astfel spus, Animalul mitic reînvie împreună cu inițiantul.‖
5
 Găsim la daci 

lupul ca stindard de luptă, la latini lupul ca dătător de viață începuturilor neamului, prin Romulus și 

Remus, găsim și mai târziu la hoardele venite din stepe lupul ca însoțitor al ideii de renaștere în 

viață al celui puternic. Strânsa legătură a unor mituri zoolatrice între popoare aflate la distanță care 

ajung într-un anumit moment al istoriei să influențeze formarea poporului român sunt importante și 

interesante. În acest sens, Eliade consideră că „este semnificativ că singurul popor care a reușit să-i 

învingă definitiv pe daci, care le-a ocupat și colonizat țara și le-a impus limba a fost poporul roman; 

un popor al cărui mit genealogic s-a constituit în jurul lui Romulus și Remus, copii Zeului-Lup 

Marte, alăptați și crescuți de lupoaica de pe Capitoliu. Rezultatul acestei cuceriri și al acestei 

asimilări a fost nașterea poporului român. În perspectiva mitologică a istoriei, s-ar putea spune că 

acest popor s-a născut sub semnul Lupului‖ (Mircea Eliade Ŕ op cit, p 28). Mai mult decât atât, dacă 

dacii au crescut sub acest semn de la începuturile existenței lor, fiindcă Strabon afirma că „Dacii se 

numiră mai întâi daoi <<ονς οιμαι Δαονς χαλεισθαι το παλαιον>> (Strabon 304: VII, 3, 12, apud 

Mircea Eliade Ŕ op cit, p 11), Eliade concluzionând că „Deci dacii se numeau ei înșiși mai de 

demult <<lupi>> sau <<cei care sunt asemeni lupilor>>, cei care seamănă cu lupii‖(Mircea Eliade Ŕ 

op cit, p 11), dacă imperiul roman stă încă de la întemeierea Romei sub același semn, istoria 

formării poporului român ne aduce peste timp, din nou, pentru a treia oară, față în față cu acest 

semn a Lupului pentru că, spune Eliade „Într-adevăr principatele române au fost întemeiate în urma 

marilor invazii ale lui Genghis-Han și ale succesorilor săi. Or, mitul genealogic al genghis-hanizilor 

proclamă că strămoșul lor era un Lup cenușiu care a coborât din Cer și s-a unit cu o căprioară...‖ 

(Mircea Eliade Ŕ op cit, p 29). În felul acesta, faptele istorice care au plămădit din proto-români 

poporul romano-dac, ulterior, după părăsirea provinciei și reintegrarea în masa dacilor liberi, a 

poporului daco-roman, iar mai târziu, sub loviturile neamurilor migratoare, a poporului român, stau 

mereu în umbra lupului mitic.  

Miturile, aceste forme de pre-religie, influențează, ordonează și organizează viața spirituală 

de la începuturile culturale ale populației din spațiul carpato-danubiano-pontic până la henoteismul 

credinței în omul-zeu Zamolxis către monoteismul introdus prin creștinare, curgând ulterior și 

împletindu-se cu viața culturală și religioasă a românilor până în zilele noastre. Romulus 

Vulcănescu descifrează utilizarea și sensurile de difuzare a miturilor în viața spirituală, combătând 

ideea că nu există un adevăr al mitului sau un sens al acestuia care să reflecte un aspect veridic 

propunând opinie conform căreia: „Mitologia se deosebește de religie, pentru că istoricește o 

anticipează și pentru că pregătește pe lângă apariția religiei și alte forme de cultură (filozofia, etica, 

arta, știința). Față de religie ea rămâne o creație anonimă; nu e decât parțial reglementată normativ; 

instituționalizarea ei e opera unor experiențe mitice seculare; promovează politeismul și este o 

activitate plurală uneori contradictorie în sine‖
6
. Această precizare îl face să prezinte opinia unor 

                                                             
5 Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis Han, Humanitas, București,1995, p 24 
6 Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Editura Academiei Republicii Socialiste României, București, 1987, p 44 
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istorici ai religiozității care consideră mitologia ca o pre-religie sau o proto-religie, iar miturile cu 

ritualurile, ceremoniile și festivitățile însoțitoare ca pre-dogmatică sau norme de conduită etico-

juridică a mitologiilor, fiind o tare definitorie a mitologiilor de tip henoteist, aflate la limita 

tranzitorie între politeism și monteism. În viziunea lui Vulcănescu: „... în corpul unei religii 

supraviețuiesc urme de mitologie uneori netransfigurate‖
7
 și „... mitologiile populare supraviețuiesc 

prin mituri remodelate, prin mitoiduri și fragmente de mituri, prin rituri și cutume mitice conservate 

în prosopoforii, ceremonii, carnavaluri și festivități incluse în calendarul datinilor și tradițiilor 

sătești. Calendarul datinilor și tradițiilor mitice s-a conservat în folclorul mitic ca parte constituitivă 

a calendarului global [...] Diferențierea între folclorul mitic și folclorul religios anticipează unele 

aspecte ale diferențierii între mitologie și religie, așa cum reiese din analiza materialului românesc‖
8
 

O dată cuceriți de romani, dacii își conservă henoteismul pentru că „Romanii <<au lăsat ușa 

deschisă tuturor zeilor, de pretutindeni, într-o lume în general romană, care este ea însăși, pentru 

rest, o sinteză atât de complicată>> (Nicolae Iorga, Istoria românilor, apud Romulus Vulcănescu op. 

cit. p. 125), astfel că „Mitologia daco-romană se prezintă deci ca o sinteză a mitologiei dace cu 

accea romană, în care au intrat și elmente de mistică sacră și noul cult al împăraților divinizați. 

Tendința spre un zeu unic solarizat (sub care se va profila apoi Iisus) și o zeiță unică lunizată, Dea 

rex (mai apoi, în creștinism; Fecioara Maria) se manifestă tot mai mult‖
9
. Vulcănescu este de părere 

că „Mitologia romano-dacă a înăbușit mitologia dacă, ce s-a refugiat în munți, după ce i-au fost 

distruse altarele împrăștiați oficianții și substituită toată familia de zeități locale. Situația a durat 

până la retragerea administrației și armatei, care susțineau cultul oficial și cel liber al divinităților 

imperiului. Atunci resturile mitologiei dace și-au recăpătat libertatea de acțiune, însă într-o formă 

nouă, în compoziția căreia s-au grefat și îndătinări mitologice romane, care au prins cheag în viața 

dacilor romanizați. Această renaștere mitică nu este alta decât mitologia daco-romană, în care 

dominanta de fond e dacă și cea de formă este romană.‖
10

 În sine, cele două mitologii unite întru 

creearea uneia noi trebuie să fi avut un fond comun inițial, dat fiind substratul indo-european 

primordial al latinilor și al dacilor, menținute strâns ca patrimoniu mitologic sub amenințarea 

migratorilor și a expansiunii creștinismului monoteist.  

Mircea Eliade rămâne un adânc iscoditor și interpret al mitologiei românești cu 

reminiscențele ei în folclorul actual, concentrând în ampla sa lucrare De la Zalmoxis la Genghis 

Han esența propriei concepții a ipotezei tracice a acestei mitologii, susținând cu argumente 

pertinente de ordin cultural sau de istorie a religiei, pornind de la tradițiile privite din perspectiva 

istoriei universale și ajungând la vibrațiile acestei mitologii în conștiința creatoare actuală a omului 

simplu din popor. 

În cuprinzătoarea sa operă, Mitologie română, Romulus Vulcănescu lasă să se înțeleagă 

înclinarea sa către ipoteza daco-latină a universului mitologic românesc, remarcând proporția 

aproximati egală a celor două mitologii asupra celei române, adăugând câteva considerații analitice:  

„1. în substratul mitogenezei române au intrat implicit și elemente mitice preistorice paleoctone, pe 

lângă cele indo-europene, din care fac parte integrantă cele trace nord-dunărene sau geto-dace și 

cele etnice romane sau latinofone din Imperiul roman; 2. în mitogeneza română predomină însă 

elementele daco-latine care au promovat mitologia daco-romană, fără de care nu poate fi concepută 

și nici documentată mitologia română; 3. structura generativă a acestei mitologii daco-latine (și 

implicit a celei române) prezintă ponderi diferite sub aspectul fondului și formei, al conținutului și 

expresiilor ei mentale mitice. Astfel, uneori conținutul poate fi daco-getic și expresia mentală mitică 

latină și alteori conținutul poate fi latin și expresia mentală mitică daco-getică.‖
11

 

Odată cu invazia creștinismului în spațiul carpato-danubiano-pontic, se poate constata o 

                                                             
7 Idem, p 44 
8 Idem, p 45 
9 Idem, p 125 
10 Idem, p. 132 
11 Idem, p. 147 
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suprapunere a acestei religii monoteiste peste henoteismul și politeismul care supraviețuise în 

Dacia, suprapunere care în formele incipiente nu poate elimina fondul mitic existent, astfel că se 

ajunge ca datinile, credințele și tradițiile precreștine să coexiste cu cele monoteiste, filtrate în timp 

prin viziunile mitologice ale unui creștinism primitiv. Inexistența unei organizări riguroase a 

bisericii creștine la începuturile sale lasă loc perpetuării credințelor străvechi, Monica Brătulescu 

menționând că slaba organizare a Bisericii din timpurile incipiente a permis acest lucru „Exceptând 

Dobrogea şi malul stâng al Dunării, care au fost incluse ierarhiei romano-bizantine, creştinismul s-a 

practicat de către daco-romani în comunități mici, nesubordonate vreunei jurisdicții bisericeşti. 

Acest creştinism de factură populară se menține la noi până târziu, biserica română căpătând un 

caracter strict instituțional abia în secolul al XIV-lea. Se poate presupune că în aceste circumstanțe, 

tradițiile populare locale, ca şi datinile şi credințele aduse de către romani în Dacia, au continuat să 

se perpetueze paralel cu creştinismul, sau în strânsă legătură cu acesta.‖
12

 

Remarcând extrema toleranță față de oricare religie a românilor demonstrată în timp și 

confirmată de conlocuitori și lipsa totală a războaielor confesionale de pe teritoriile populate de 

români, pe lângă fireasca trecere prin veacuri alături de semnul crucii pe care românii l-au adoptat 

repede și profund, ar trebui să ne aplecăm, poate și pentru a înțelege creștinarea facilă a unui popor 

în proces de fomare, asupra caracterului henoteist al credințelor dacilor, asupra caracterului 

misterios al omului-zeu Zalmolxis și asupra faimoasei sale doctrine a imortalității în care credeau 

dacii și care a impresionat popoarele care au interacționat cu ei. Fie pentru că, așa cum remarca 

Eliade, protoromânii credeau deja într-un singur zeu pe care îl așezaseră în centrul lumii lor 

religioase, având deja un sistem henoteist al credinței, iar pe Iisus l-au suprapus ușor peste 

Zalmoxes deoarece acesta pare să dispară subit o dată cu stăpânirea romană pentru că „Nu știm ce 

s-a întâmplat cu Zalmolxis și cultul său după transformarea Daciei în provincie romană (106 p. 

Chr.). Ceea ce e sigur este că romanizarea a fost mai rapidă și mai radicală în mediile urbane. În 

orașe schimbarea numelor s-a practicat pe scară largă și tot acolo au prosperat culturile sincretiste. 

Dar ca peste tot de altfel în provinciile Imperiului Roman, realitățile religioase autohtone au 

supraviețuit, mai mult sau mai puțin transformate, nu numai procesului romanizării, dar și celui al 

creștinării. Avem destule probe ale supraviețuirii moștenirii <<păgâne>>, adică geto-dace și daco-

romane, la români...‖
13

, fie pentru că neimportând cum se numește El, au crezut în ceea li se 

propunea a fi calea către lumea de dincolo într-o manieră blândă și iertătoare, fără elementul punitiv 

al altor zei pe care i-ar fi putut cunoaște. Este de remarcat că față de Pitagora sau față de Zalmoxes, 

care dispăruseră pentru o vreme fără a face dovada propriu zisă a morții, unul coborând pentru șapte 

ani în infern „într-o povestire satirică a lui Hermip care ne-a fost transmisă într-o formă imperfectă, 

Pitagora se retrage timp de șapte ani (durata de șapte ani este indicată de Tertullian) într-o 

ascunzătoare subterană‖
14

, celălalt pentru trei ani în locuința subterană „În tot timpul câd își ospăta 

oaspeții și le cuvânta astfel, pusese să i se facă o locuință sub pământ, când locuința îi fu gata, se 

făcu nevăzut din mijlocul tracilor, coborând în adâncul încăperilor subpământene, unde stătu ascuns 

vreme de trei ani. Tracii fură cuprinși de părere de rău după el și-l jeliră ca pe un mort. În al patrulea 

an se ivi iarăși în fața tracilor și așa ăi făcu Zalmoxis să creadă în toate spusele lui‖
15

, Iisus murise 

la propriu pentru trei zile pentru a învia. „Dovada‖ morții, transmisă prin viu grai (să nu uităm 

puterea cuvântului și persuasiunea indusă de posibilii martori sau convorbitori ai martorilor, 

caracterizată în limbajul popular cu „am văzut cu ochii mei‖. 

Peste sistemul creștin au suprapus în tăcere și cu acordul tacit al propovăduitorilor 

creștinătății pe aceste meleaguri toată greutatea moștenită sau adăugată a credințelor și superstițiilor. 

Spun greutate pentru că este nevoie să cuprindem întreaga dimensiune a universului magic moștenit 

și transmis generațiilor din vremuri ancestrale. Credințe ancestrale moștenite sau împrumutate de la 

                                                             
12 Mihaela Brătulescu, Colinda Românească, București, Editura Minerva, 1981, p. 17 
13 Mircea Eliade - De la Zalmoxis la Genghis Han, Humanitas, București,1995, p. 75 
14 Mircea Eliade - De la Zalmoxis la Genghis Han, Humanitas, București,1995, p 34-35 
15 Herodot IV, 94-96, apud Mircea Eliade - De la Zalmoxis la Genghis Han, Humanitas, București,1995, p 31-32 
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cei care au venit să contribuie la finisarea transformării locuitorilor spațiului carpato-danubiano-

pontic în popor român au însoțit creștinismul în toată trecerea către azi. 

Dualismul omului incipient, simbolismul lunar și structura solară a mitologiei ancestrale, 

continuat sub henoteistul cult al lui Zamolxis cu menținerea lui Bendis ca latură feminină a culturii 

religioase, își menține linia de continuitate și după romanizarea Daciei și mai apoi creștinarea 

populației daco-romane.  

Este evidentă supraviețuirea Dianei, ca simbolism feminin, în credințele românilor, sub 

forma de Sancta Diana> Sfânta Diana> Sândiana> Sânziana, figură importantă în folclorul 

românesc. Transformarea lingvistică este evidentă atât în exemplul acesta cât și în altele întâlnite în 

credințele românilor: Sânandrei, Sânmartin, Sânpetru
16

, Sânmedru
17

, Sântoader
18

, Sânvasiiu
19

. „Se 

spune că sânzienele sunt fete frumoase, care umblă prin păduri, dând florilor calități vindecătoare; 

ele iau parfumul florilor și îl transformă în leacuri pentru suferinzi; noaptea se aprind focuri pe 

dealuri și se rostogolesc roți de foc, care simbolizează rotirea soarelui, ziua de Sânziene fiind 

considerată de către specialiști ca sărbătoare a Soarelui, a solstițiului de vară; în această noapte, se 

fac vrăji de dragoste; pentru obținerea unor recolte bogate, prin sate trec drăgaicele, fete îmbrăcate 

în haine bărbătești, care fac urări de belșug înaintea seceratului; în noaptea dinaintea Sânzienelor; 

de-a lungul timpului, jocul Drăgaicei a devenit un ritual polifuncțional: ajută „să bage bob grâulŗ, 

„să coacă holdeleŗ, să apere copiii de boli și altele; femeile trebuie să se tăvălească goale prin iarba 

plină de rouă, pentru a fi ferite de boli; sunt date de pomană fructe și legume coapte în această 

perioadă; pentru a marca miezul verii, poporul a ales momentul înfloririi sânzienelor galbene 

(Galium verum L. ) și a sânzienelor albe (Galium mollugo L. ); ziua este numită Sânziene în Banat, 

Transilvania și nordul Moldovei și Drăgaică în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei; la această 

dată, cucul încetează să mai cânte; în noaptea spre 24 iunie, fetele pun flori de sânziene sub pernă, 

în speranța că își vor visa ursitul; în această zi, se crede că este bine a purta flori de sânziene la brâu, 

în sân sau în buzunar; este cea mai importantă zi din cele 27 prescrise de tradiție pentru culegerea 

plantelor de leac; este ziua în care se consideră că grâul s-a copt; de cu noaptea, femeile pleacă, fără 

să le simtă câinii și să le latre și fără să vorbească între ele pe tot parcursul drumului, și când ajung 

în câmp deschis scot o năframă, o trec pe deasupra florilor, iar când se udă bine o storc deasupra 

unei ulcele noi, nefolosite încă; cu această apă adunată din roua câmpului se crede că, dată pe față în 

fiecare dimineață, menține tenul ferit de riduri, proaspăt‖
20

 

Este necesar să menționăm importanța toleranței credinței ortodoxe în legătură cu practicile 

păgâne ale poporului păstorit întru creștinătate, poate ca deosebire de metodele aplicate în vestul 

catolic care au dus nu numai la desprinderea atâtor facțiuni creștine din trupul comun, dar și la 

diminuarea numărului de tradiții și obiceiuri, aspru urmărite și pedepsite de propovăduirii 

creștinismului pe acele meleaguri, ducând până la apariția Inchiziției și a vânătorii de vrăjitoare. 

Înainte de epoca feudală, creștinismul în spațiul carpato-danubiano-pontic are un accentuat 

caracter rural, fiind legat de epoca obștilor sătești și de prelungirea influenței romane după 

retragerea aureliană, în spațiul dacic nefiind nici idoli doborâți de pe soclu sau dărâmați, nici temple 

arse sau distruse, nici măcar o luptă confesională, nici chiar la nivel de conștiință umană pentru că 

poporul român nu vedea vreo contradicție între credințele vechi sau noi „El s-a plecat soliei noi care 

i se aducea și a pășit în biserică, aducând cu dânsul în fața altarelor și riturile sale preistorice. 

Adoptarea creștinismului la români n-a reprezentat numai o îmbinare în cugetul popular al credinței 

universale creștine cu cea locală daco-romană, dar și alcătuirea unei interpretări româneşti a religiei. 

                                                             
16 Lazăr Șăineanu, Dicționar universal al limbei române, Editura Scrisul românesc, Craiova,  ed. VIII, 1938, p 564:  

Sân-Petru, m. Sfântu Petrusărbătoarea sfinților apostoli Petru și Pavel (29 Iunie): dela Sân-Petru la Sân-Medru. 
17 Idem,  Sân-Medru m. sfântu Dimitru: pleca dela Sân-Petru și ajungea pela Sân-Medru 
18 Idem, Sân-Toader m. 1. V. Tudor; 2. pl. Banat, sărbătoare băbească ce începe în prima Marți din păresimi și ține 
șapte zile: la Sân-Toaderii oamenii se fac frați de cruce. 
19 Idem, Sân-Vasiiu m. (Banat) sfântu Vasile, când cerul se deschide și se menește soarta omului. 
20 Romulus Antonescu, Dicționar de simboluri și credințe tradiționale românești, Editura Tipo Moldova, Iași, 2016, 

p.331 
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Toleranţa religioasă faţă de alte credinţe existente pe pământul românesc formează o caracteristică a 

mentalităţii religioase româneşti, spre deosebire de aceea a altor popoare. Din punct de vedere 

românesc fiecare este liber să creadă așa cum înțelege el. Pentru români religia înseamnă coborârea 

unei protecții venite de sus, un dar pentru cei ce fac apel la dânsa. În sfârșit, religia este înţeleasă 

colectiv; rugăciunea, ca şi ispăşirea păcatului se face în comun, pe obşti, pe familii mari înrudite 

prin sânge. Felul românesc de a înţelege creştinismul a fost un element hotărâtor pentru dezvoltarea 

culturii româneşti în evul-mediu‖
21

 

În toată această largă circumstanță, înțelegerile pot fi identificate în chiar specificul ideii de 

religiozitate aflată sub semnul ortodoxii, pentru că această religie este caracterizată prin „ accentul 

pe interioritatea credinţei şi pe profunzimea trăirii mistico-religioase, a simţirii tainelor 

dumnezeieşti; o religie a echilibrului şi dreptei măsuri, nerestrictivă şi nedictatorială, care oferă 

credinciosului destulă libertate în modalităţile proprii de practicare a credinţei. La un alt nivel 

explicativ, am putea face însă referire şi la condiţiile materiale dificile în care se desfăşoară viaţa 

ţăranului român, în prezent, ca şi în trecut. Edificatoare, în acest sens, este aproape totala lipsă a 

timpului liber în modul de trai al ţăranului. Gospodarul român îşi dedică timpul, aproape în 

exclusivitate, muncii pământului şi activităţilor în gospodărie. Religiozitatea rurală este un tip 

specific de religiozitate, ce s-a format în timp, conform unei dinamici proprii‖
22

 

O importanță în păstrarea sincretismului generat de creștinism și de ancestralul mitologic o 

are, mai mult ca sigur, și transmiterea slavonică pentru o oarecare vreme a înțelesurilor religioase, 

pentru că acestea rămâneau străine omului simplu din popor care își păstra sistemul de credințe prni 

transmiterea în viul grai românesc al sistemului de mituri, datini și obiceiuri. Petre P. Panaitescu 

constată că „izbânda limbii poporului nu se datorește bisericii, care a introdus limba română cea din 

urmă, sub influența curentului general. Era și firesc să fie așa, biserica fiind în principiu o instituție 

păstratoare de tradiții. Trebuie deci să căutam în altă parte forțele care au contribuit la înlocuirea 

limbii slavone bisericești în țările române cu limba românească. De la început e ușor de observat că 

această schimbare se datorește unei lărgiri a cercului oamenilor cu știință de carte. Ceea ce a produs 

această lărgire e fără îndoială o creștere a puterii economice a unor anumite straturi sociale. Am 

arătat că limba slavona era cunoscută de relativ puțină lume. Domnul, curtea, boierii mari, 

dregătorii, episcopii și o mare parte a preoților știau slavonește. În a doua jumătate a secolului al 

XVI-lea și mai ales în cursul veacului următor s-au ridicat alte clase sociale cu o stare economică 

mai puternică și deci care avea nevoia și posibilitatea de a învăța carte‖
23
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Abstract:  The fact that Transylvania had for more than 1000 years a special history, separated from the 
extra-Carpathian space, being dominated by the Hungarian Kingdom and later by the Habsburg Empire 

with a well-structured multiethnic population, imposed a daily reality and a human environment different 

from the mother country , also reflected in the literature of the intracarpal space. In the Klingsor magazine's 
message, the idea of a Transylvanian literature of languages and different cultural origins begins to emerge, 

including a new notion of "Transylvanianism", with some political, but especially literary, connotations, the 

idea agreed by both politicians (the Romanian writer Ioan Slavici was imprisoned by the new Romanian 
authorities for the fact that, after the First World War, he fought for a status of autonomy of Transylvania, 

like Switzerland). 

 

Keywords: tradition, Saxons, Transylvania, prose, lyrical. 
 

 

Comunitatea săsească își dorea definirea propriei identități, găsirea unui loc în lumea 

contemporană prin eliberarea din ‖haina‖ îngustă a tradiției, într-o configurație unică, cu bucuriile, 

neliniștile, contrarietățile și certitudinile spațiului și timpului respectiv. Receptarea pozitivă a 

mesajului democratic al schimbării de către intelectualii sași, a dus la o naturală construcție 

culturală și educativă. Spiritualitatea minorității germane înregistrează în această perioadă progrese 

importante atât pe planul științei cât și a literaturii, al culturii în general, aceasta fiind o necesitate 

după primul război mondial. Friedrich Teutsch scria în anul 1921: ‖Credem în puterea forțelor 

spirituale în lume, în importanța științei în viața unui popor, care nu e lipsit de orice aspirație înaltă 

și de aceea această muncă nu are voie să fie lăsată la o parte, chiar dacă trebuie depășite mari 

obstacole‖.
1
 

 

1. Lirica de expresie germană din Transilvania  

În lirica de expresie germană din Transilvania, specifică epocii,  multitudinea tendințelor din 

perioada 1890-1918 precum și caracterul de tranziție par greu de cuprins, iar influențele regăsite în 

poezii au influențe ale naturalismului, impresionismului, Jugendstil-ului și neoromantismului
2
 iar 

termenul de modernism este uilizat ca denumire istorică și nu cu specific literar.  

De remarcat sunt poeții sfârșitului de secol XIX : Michael Albert și Friedrich Krasser (care 

se sting din viață în anul 1893), Friedrich Wilhelm Schuster și Traugott Teutsch dar și talente mai 

mici influențate de lirica lui Michael Albert cum ar fi : Regine Ziegler, Wilhelm Hermann, 

Friedrich Rheindt.  

 Începutul secolului al XX-lea  aduce pe langă poezia scrisă în grai săsesc și remarcarea unor 

poeți ancorați în tradiția autohtonă, printre care  Wiegand Hermann, Johann Lehrer, Franz Rheindt, 

                                                             
1 Horst Schuller Anger, Kontakt und Wirkung – Literarische Tendenzen in der siebenbürgischen Kulturzeitschrift 

‖Klingsor‖, București, Editura Kriterion, 1994, p. 40. 
2 Aspecte naturaliste se regăsesc în poezia Im Spätherbst (Toamna târziu,1892). În stil impresionist sunt scrise poeziile 

lui Hermann Klôß, Eduard Schullerus și Friedrich Siegbert  Hôchstmann. Lirica lui Eduard Schullerus și Hermann Klôß 

are și tendințe neoromantice . Rechizite lirice (plante cățărătoare, viță de vie, liliac) ale Jugendstil-ului  apar uneori în 

poeziile scrise de Regina Ziegler. 
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Viktor Oredi, iar printre speciile favorite este ‖cântul‖, care reflectă puritatea, armonia, profunzimea 

sentimentală a liricii germane transilvănene. Richard Csaki a redescoperit în lirica lui Eduard 

Schullerus și a lui  Hermann Klôß împlinirea a ceea ce era reprezentativ pentru ‖literatura săsească 

modernă și specifică pentru această perioadă‖.
3
 

‖Problematica generală (poporul și patria) și trecerea la prezentarea vieții sentimentale 

individuale‖
4
 diferențiază lirica acestei perioade de cea anterioară, orizontul de ispirație lărgindu-se 

substanțial și sfera vieții sașilor transilvăneni regăsindu-se mai pregnant în poeziile scriitorilor sași 

din aceasta perioadă. Dar se regăsesc și descrierea unor peisaje mai îndepărtate, cum ar fi Riviera 

italiană, în textele lirice ale lui Eduard Schlullerus, elementele de noutate fiind utilizarea 

neologismelor și a unor termeni creați de ei înșiși, dar nu lipsită de importanță este atitudinea 

poeților sași de la începutul secolului  XX care porneau de la tirade șoviniste, entuziasmante, până 

la cânturi scrise în dialectul săsesc și acuze grave la adresa demersurilor policianiste ale vremii, mai 

ales în lirica lui Johann Schuster-Herineanu.  

Lirica de expresie germană apărută în revista ‖Die Karpathen‖ (‖Carpații‖) prin poeții 

Eduard Schullerus și Hermann Klôß a contribuit la dezvoltarea literară a începutului de secol XX, 

iar speciile literare nu au fost schimbate prea mult, poeziile de dragoste și cele despre natură 

rămânând în continuare preferatele poeților germani din Transilvania.  

După terminarea războiului, tinerii întorși acasă găsesc o altă situație social-politică, fapt 

care influențează creațiile lirice premergătoare războiului, iar remarcați se fac în această perioadă: 

Erwin Wittstock, care publică în anul 1919 poemul Astarte
5
, în revista ‖Das Ziel‖(‖Țelulŗ) sub 

pseudonimul ‖Erwin von Altbischofshausen‖ nume care ar putea semnifica ‖din sediul episcopal de 

la Biertan‖
6
 sau poezia dramatică ‖Der letzte Mensch‖ (‖Ultimul om‖)

7
semnată de această dată cu 

numele real al scriitorului.
8
 

Creația lirică a comunității germane din Transilvania a cunoscut la începutul secolului XX o 

evoluție, aceștia fiind în contact permanent cu civilizația vest-europeană, dar păstrându-și valorile și 

tradițiile vechi ale civilizației germane, poeții sași s-au dovedit a fi în acea perioadă de continue 

transformări social-politice, elemente unificatoare ale spiritului național.  

În anul 1982 apare antologia de texte lirice numită ‖Vânt potrivit până la tare‖, la Editura 

Kriterion, sub îndrumarea lui Peter Motzan, reprezentativă pentru ‖generația opzecistă‖ despre care 

Simona Popescu relata în revista Contrapunct 
9
 ‖...aceasta poesie spune mai mult și într-o formă 

plină de forță și artisticitate despre o bună perioadă a realității românești decât o face poezia 

românească. Și dacă ea își păstrează actualitatea, asta se întâmplă nu doar prin valoarea ei, ci printr-

un fel de poeticitate care vizează în primul rând individualitatea, o poeticitate care cuprinde mai 

multe elemente și nuanțe: de la tranșantă la delicatețe, de la emotiv la obiectiv, de la reflectarea 

netransfigurată la reflecție, de la notația de tip jurnal la metafora clară, neornamentală, de la 

instantaneu la viziune, de la senzație la celebritate ș.a.m.d. Poesia aceasta e o sinteză a mentalității, 

expresivității, sensibilității individuale și comunitare în același timp."
10

 Concluzionând că drama 

emigrării populației germane din Transilvania, prin reprezentanții săi literari, se resimte acut în 

mediile culturale din România.  

                                                             
3Richard Csaki, Einleitung zu jenseits der Walder (Introducere la Dincolo de păduri) , Sibiu, 1916, p.28.  
4 Ibidem, p.27. 
5 An I, 5/1919, p.73. Astarte, respectiv Astartea, cea mai mare zeiță semită, soția zeului Baal, denumită astfel și Baaltis. 

Spre deosebire de Baal, principiul masculin zămislitor de viață, zeul luminii, ea întruchipează principiul feminin, 

receptor. Secera lunii, cu care îi apare împodobit creștetul, sugerează că luna este astrul ei. Este zieța dragostei, a 

fertilității și a procreării. (Vezi Mayers Großes Konversation Lexicon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissen. 

Ediția a șasea, volumul I, Leipzig, Viena, Biographische Institut, 1904, p.896.) 
6 O parodie a poemului Astarte se regăsește în ‖Neppendôrfer Blättern‖ , an 17, 26/29 iunie 1919, pp.4-5. 
7 An 2, 7 aprilie 1920, p.320-324. 
8 O parodie la poemul Der letzte Mensch se regăsește în aceași publicație ‖ Neppendôrfer Blättern‖, an 18, 17/25 iunie 

1920, p.1. 
9 Revista Contrapunct, nr. 9 din 2 martie 1990. 
10 Ibidem, p.5. 
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După finalizarea studiilor, o parte dintre scriitori de etnie germană, au continuat să activeze 

ca scriitori și colaboratori ai revistelor din România, iar după emigrarea lor în Germania, talentul și 

experiența acumulată în țară, le-a asigurat o intregrare mai lină în durul peisaj concurențial al 

Germaniei, unde majoritatea au ales să emigreze. Poeți de talia lui Oskar Pastior, Franz Hodjak, 

Werner Sollner sunt astăzi nume de referintță a liricii germane contemporane.  

2. Proza de expresie germană din Transilvania 

În prima jumătate a secolului al XX-lea, o serie de factori cum ar fi complexitatea vieții 

sociale și spirituale dar și evoluția tehnicilor  literare, au influențat profund proza de expresie 

germană din Transilvania, care tindea de a deveni un intrument de relatare a realităților istorice, 

sociale  și individuale al vremii. Preponderentă e proza de mici dimensiuni, nuvela, povestirea sau 

schița iar nuvelele lui Thomas Mann încearcă să îmbine realitatea existentă cu idealul neoclasic. 

Franz Kafka are un rol important, contribuie și el cu promovarea povest irilor cu caracter parabolic, 

la dezvoltarea prozei de expresie germană, exprimând prin operele sale ‖Die Verwandlungŗ 

(ŗMetamorfozaŗ) sau ‖Das Urteilŗ (ŗVerdictul‖),absurdul existenței într-o lume mărginită și 

opresivă.  

Scriitori de proză de expresie germană cu nuvele remarcabile sunt de asemenea: Goethe cu 

nuvela ‖Novelle‖ (‖Nuvela‖) în care personajul nuvelei îi cere unui bătrân să spună ‖o povestire cu 

personaje și întâmplări puține, bine gândită, adevărată, dar care iese din comun, cu atâta acțiune și 

morală câtă trebuie, care nu trenează în jurul unui punct, dar nici nu se precipită; în care oamenii 

sunt așa cum ne place să îi vedem, adică nu perfecți, nu extraordinari, ci interesanți și plăcuți‖
11

 fapt 

care confirmă afirmația lui Edgar Enger care spunea că nemții sunt ‖Das Volk der Novelle‖ 

(‖Poporul nuvelei‖), fapt dovedit istoric de consemnarea în arhive încă din 1236 a primei nuvele în 

versuri ‖Versnovelle‖(nuvelă în versuri).
12

  

În prima jumătate a secolului al XX-lea se dezvoltă o nouă și inovativă specie literară, 

romanul, care depășește analiza raționalului și exprimă complexitatea gândurilor, percepțiilor, 

senzațiilor și impulsurilor subconștiente, procedeul preponderent fiind monologul interior. Astfel că 

scriitorii sași din Transilvania, nu au agreat de la început acest nou trend, moralitatea săsească nu 

putea recepta așa ușor aceste demersuri înnoitoare. Totuși realitatea economică și social-politică 

impunea schimbarea viziunii asupra modului de percepție a cotidianului, aspecte care apar în 

romanul lui Hermann Klôß despre Gerhart Hauptmann, ‖Țesătorii‖, unde sunt prezentate greutățile 

și problemele lumii, influențând astfel spiritul literaturii săsești din Transilvania. Lucrarea lui 

Hermann Klôß a apărut în revista ‖Die Karpaten‖(‖Carpații‖).  

Ulterior, este de menționat disputa dintre Traugott Teutsch și Adolf Meschendôrfer, conform 

căreia acesta din urmă considera proza secolului al XIX-lea depășită ca tehnică, învechită, iar proza 

secolului XX are nevoie de modernitate, avangardism. Intelectualitatea săsească avea o largă 

deschidere ideologică  precum și posibilitatea de a menține contactul cu țara de origine, în 

încercarea de a schimba mentalitatea consevatoare. Paradoxal, atât scriitorii sași cât și cei români, 

reușiseră să își indeplinească idealurile literare propuse, cu menținerea conștiinței naționale.  

Scriitorul de expresie germană Adolf Meschendôrfer a contribuit la editarea revistei bilunare 

‖Die Karpaten‖, unde avea articole prin care se declara împotriva diletanismului ce domina 

literatura germană din Transilvania, implicându-se în promovarea valorilor estetice, grupând în 

jurul revistei colaboratori prestigioși atât din rândurile celorlaltor naționalități cât și de peste 

hotare.Creația literară a lui Adolf Meschendôrfer cuprinde toate genurile literare, cu pronunțate 

influențe din impresionismul german și și realismul nordic. Opinia publică săsească a fost șocată la 

apariția  primului său roman, Leonore. Roman eines nach Siebenbürgen Verschlagenen (Leonora. 

Romanul unui naufragiat în Transilvania), scris în 1906, publicat anonim în 1908 în ‖Die 

Karpaten‖, apoi apărut în 1920 în volum semnat de  Adolf Meschendôrfer, un roman cu o tematică 

                                                             
11 Goethes Poetische Werke. Vollständige Ausgabe. Sechster Band. Erzählende Dichtungen.Erster Teil, Stuttgard, 

Cotta, 1958, p.613.  
12 Helmuth Nürnberger, Geschichte der deutschen Literatur, München, Bayerischer Schulbuch-Verlag, 1992. 
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neconvențională, chiar provocatoare, scris în forma unui jurnal, conceput din perspectiva unui om  

care oferă impresii nemijlocite, reflecții de ordin general, amintiri despre fapte trăite sau citite.  

Adolf Meschendôrfer tratează cu un real talent scriitoricesc o temă importantă, problematica 

transilvană cu aspecte din viațacomunității germane din Transilvania în următoarele sale romane: 

Die Stadt im Osten (Orașul din răsărit), Der Büffelbrunen (Fântâna bivolilor) dar și volumul de 

nuvele Siebenbürgische Geschichten (Povestiri transilvănene, 1947). 

În același an apare în Berlin romanul scriitorului german din Transilvania Oskar Wittstock 

(tatăl lui Erwin Wittstock), Der sechste Tag (A șasea zi)
13

, care frapează în asemănarea cu romanul 

lui Adolf Meschendôrfer, dar următorul roman al lui Wittstock Das heimatmüde Geschlecht 

(Generația dezamăgită de patrie) apărut în 1921 atrage atenția prin tema tratată și anume 

repercusiunile psihologice ale războiului asupra ființei umane.  

Romanul lui Heinrich Zillich, Zwichen grenzen und Zeiten (Între hotare și timpuri), publicat 

în anul 1936, tratează perioada anilor 1898-1919, finalizându-l cu momentul în care Transilvania  

începea o nouă perioadă istorică, autorul văzând și el în primul război mondial și în lunile imediat 

următoare o perioadă decisivă pentru viitorul sașilor transilvaneni, prelucrând în cadrul acestui 

roman experiențe personale.  

Scriitorii de expresie germană din transilvania  citeau literatura timpului lor , fiind la curent 

cu tendințele literare ale spațiului german, interesul pentru problematica filozofică a condiției 

umane manifestându-se în romane cu puternic caracter simbolic, spre exemplu romanele lui Franz 

Kafka ‖Das Schlossŗ (Castelul) sau ‖Das Prozessŗ (Procesul) sau romanele lui Hermann Hesse , 

‖Das Glasperlenspielŗ (Jocul cu mărgele de sticlă), Ernst Jünger ‖Auf den Marmorklippenŗ (Pe 

falezele de marmură), Erwin Wittstock ‖Das Jüngste Gericht in Altbirk ŗ( Judecata de apoi la 

Altbirk) și ‖Das letzte Festŗ (Ultima sărbătoare), Thomas Mann ‖Doktor Faustus‖ . 

În proza de expresie germană din perioada interbelică se remarcă anumite ‖rupturi 

expresioniste‖
14

, iar linia adoptată de către scriitori a fost cea a ‖expresionismului moderat‖
15

, fapt 

ce a condus la respingerea de către cititori a romanelor, cunoscut fiind faptul că percepția populară 

săsească nu se afla în concordanță cu literatura expresionistă, ‖limbajul neobișnuit al formelor nu ar 

corespunde caracterului acestei minorități naționale‖
16

. Tendințe expresioniste se remarcă în operele 

literare ale lui Stefan von Hannenheim sau Heinrich Zillich. Hermann Roth afirma despre aceste 

tendințe că ‖dacă arta doar copiază viața, atunci nici nu avem nevoie de ea.‖
17

  

În proza de expresie germană din Transilvania nu se poate vorbi despre ‖o nouă dominație a 

naturalismului, a unui realism deziluzionat‖
18

, acesta apărând foarte rar în operele scriitorilor sași, ei 

simțindu-se mai atrași de realismul magic
19

al realității transilvane, prezentând idea omului real în 

contextul social și în strânsă legătură cu patria și locul natal, literatura saților din Transilvania fiind 

‖fidelă realității și având o deosebită deschidere pentru realitate‖
20

, apărând în aceste opere 

                                                             
13 Erwin Wittstock rememora astfel creațiile tatălui său , Oskar Wittstock: ‖Lucrările sale scriitoricești sunt numeroase, 

fiind mărturie a diverselor sale talente. Alternează scrieri istorice, etnografice, narative, politice și religioase. Romanul 

confesional Der sechste Tag. Aus den Briefen einer siebenbürgisch-sächsischen Lehrerin (A șasea zi. Din scrisorile 
unei învățătoare săsoaice din Transilvania) a fost  pesemne prima operă literară ce a apărut într-o editură din Germania. 

‖ (Erwin Wittstock, Heimat und Herkunft, p. 392). 
14 Harald Krasser, Die deutsche Dichtung Siebenbürgens in unserer Zeit (Literatura germană din Transilvania în zilele 

noastre), în ‖Klingsor‖, an 12, 1935, p.289. 
15 Karl Kurt Klein, Die deutsche Dichtung Siebenbürgens im Ausgange des 19. Und im 20. Jahrhundert. Drei Jahrzente 

auslanddeutscher Dichtung (Literatura germană din Transilvania la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 

al XX-lea. Trei decenii de literatură germană din străinătate), Jena, Gustav Fischer Verlag, 1925, p.134. 
16 Wilhelm Schneider, Die auslandsdeutsche Dichtung unserer Zeit (Literatura contemporană din diaspora), Berlin, 

Weidann Verlag, 1936, p.142.  
17 Hermann Roth, Grundlegende Voraussetzungen für den Besuch der Bilderausstellung der Grete Csaki-Copony 

(Premise esențiale pentru vizita expoziției Gretei Csaki-Copony), Sibiu, 1919. 
18 Lothar Kôhn, Überwindung des Historismus (Depășirea istoricismului), în ‖Deutsche Vierteljahresschrift für 

Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte‖, Stuttgard, an 48, J.B.Meltzer Verlag, 1974, p.719.  
19 Misch Orend, Der magische Realismus (Realismul magic), în Klingsor, an 5, 1928, p.25. 
20 Wilhelm Schneider, op.cit., pp. 144-145. 
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personaje integrate unor categorii sociale ale populației, fie că era vorba de țăranul ardelean în 

operele literare ale lui Michael Kôniges, Hans Lienert, Erwin Wittstock sau Margarete Sindel 

Alberti, fie că e vorba de orășeanul din operele lui Otto Fritz Jickeli sau Schuster Dutz, fie artistul 

în operele lui Bernhardt Capesius, Otto Fritz Jickeli, Stefan și Wilhelm von Hannenheim. 

Numeroși scriitori au fost marcați de evenimentele tragice petrecute în primul război 

mondial, acest fapt fiind descris în unele opere lor literare, consecințele acestui război răsfrângându-

se asupra întregii comunități germane din Transilvania, marcați fiind de reforma agrară, care apare 

în romanele Hirtenfeuer (Focul păstorilor) în anul 1932 al lui Emil Witting sau Bruder, nimm die 

Brüder mit ( Frate, ia-ți cu tine frații) apărut în anul 1933 al lui Erwin Wittstock.  

Ideea principală a prozei de expresie germană a perioadei respective era că reprezentanții 

acesteia prezentau obiectiv în operele lor situația reală a comunității germane din România, 

relatarea istoriei fiind ‖o cale spre obiectivitate‖
21
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Definiţia lexicografică a geografiei lingvistice, conform Dicţionarului de termeni 

lingvistici
1
este: „metodă de cercetare care înregistrează pe hărți varietățile dialectale ale unei limbi 

și le interpretează în perspectivă geografică. Pe baza ei se realizează un corpus de lucrări (atlase, 

studii și monografii lingvistice), care constituie o componentă a dialectologiei. Există o deosebire 

netă între geografia lingvisticăși monografia lingvistică: prima studiază răspîndirea și evoluția 

formelor (fonetice, morfologice, lexicale, sintactice etc.) într-o perspectivă largă, cu o capacitate 

explicativă mai mare, în cîteva sau în toate graiurile unei limbi, reconstituind istoria acestora pe 

baza repartiției geografice, în timp ce a doua studiază graiul într-o perspectivă închisă, de <<celulă 

lingvistică>>, cu o capacitate explicativă mai mică. Ea a fost folosită pentru prima oară de către 

lingvistul german G. Wenker în lucrarea sa Sprachatlasvon Nord- und Mitteldeutschland („Atlas 

lingvistic al Germaniei de Nord și de Centru‖), apărută în 1881, dar s-a impus prin lucrarea lui Jules 

Gilliéron și Edmond Edmont,apărută la Paris în 1902-1910, Atlas linguistique de la France („Atlas 

lingvistic al Franței‖) și prin studiul fundamental al lui Jules Gilliéron, apărut în 1918 la 

Paris, Généalogie des mots qui désignent lřabeille („Genealogia cuvintelor care desemnează 

albina‖), consacrat examinării primei hărți din atlas. Una dintre constatările fundamentale pe care 

Gilliéron le face pe baza materialului interpretat este călătoria formelor, a cuvintelor care explică 

evoluția graiurilor‖
1
. Geografia lingvistică reprezintă un „moment important în evoluţia studiilor de 

dialectologie‖ şi „se ocupă de descrierea şi reprezentarea grafică a fenomenelor lingvistice. Metoda 

constă în înregistrarea pe hărţi a unui număr de fapte lingvistice, permiţînd astfel observarea 

fenomenelor (fonetice, gramatice etc.) pe arii întinse şi compararea realizării lor concrete în diferite 

puncte anchetate‖
2
. Cu alte cuvinte, metoda geografiei lingvistice îmbină elemente ale geografiei, 

cu elemente ale lingvisticii, pentru a putea fi folosită de ambele discipline, în scopul cunoaşterii mai 

detaliate a vorbirii dialectale, ceea ce o face parte esenţială a dialectologiei. De ce geografie? 

Pentru că, în primul rînd, se ocupă de variaţia diatopică a limbii, adică de varietăţile regionale, 

teritoriale ale acesteia: „Dialectologia este disciplina lingvistică al cărei obiect de studiu îl constituie 

                                                             
1Gheorghe Constantinescu-Dobridor, Dicţionar de termeni lingvistici, Editura Teora, Bucureşti, 1998. 
2Sorin Guia, Elemente de dialectologie română, Editura Vasiliana `98, Iaşi, 2014, p. 15. 
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varietăţile teritoriale (regionale) ale limbii: dialecte, subdialecte, graiuri, subgraiuri etc.‖
3
; în al 

doilea rînd, utilizează aceleaşi instrumente de lucru specifice geografiei, şi anume: hărţi şi atlase. 

„Geografia lingvistică este o metodă specifică dialectologiei, constînd în cartografierea pe hărţi 

lingvistice a unui număr mai mult sau mai puţin bogat de fapte lingvistice, obţinute pe baza unei 

anchete (prin corespondenţă sau, mai ales, la faţa locului) de pe o reţea de puncte fixate în prealabil; 

totodată, metoda geografică aplicată la studierea varietăţii regionale a limbii constă în interpretarea 

răspîndirii, a repartizării pe teren a formelor lingvistice (fonetice, morfologice, sintactice, lexicale – 

în ultima vreme şi a unităţilor cu valoare distinctivă – fonologice). […] în sens «non-tehnic»
4
adică 

curent, geografia lingvistică este o parte a geografiei, e o «geografie a limbilor» (actuale, istorice 

sau preistorice), a formelor concrete în care comunităţile lingvistice realizează entităţile numite 

limbi; studiul răspîndirii pe teren a limbii (a comunităţii care vorbeşte aceeaşi limbă) poate constitui 

obiectul geografiei umane şi politice (alături de componentele „naţiune‖, „stat‖, „cultură‖ etc.), 

limba fiind cea mai pertinentă trăsătură a unui popor. […] în sens «tehnic»
5
, geografia lingvistică e 

o geografie «internă» a limbii, care nu se ocupă de frontierele dintre limbi (=comunităţi lingvistice), 

ci de extinderea şi repartizarea spaţială a fenomenelor lingvistice specifice şi de limitele dintre ele, 

de dinamica acestor fenomene (felul cum apar inovaţiile, cum se difuzează etc)  [...] Un album de 

hărţi lingvistice este un atlas lingvistic; spre deosebire de atlasele geografice, atlasele lingvistice 

conţin hărţi ale aceluiaşi teritoriu: harta «de bază» (topografică) rămîne de fiecare dată aceeaşi, ceea 

ce se schimbă este materialul lingvistic, fiecare hartă fiind harta unui singur fenomen lingvistic […] 

reţeaua de puncte anchetate sînt reprezentate de fiecare dată prin acelaşi număr‖
6
. Practic, la baza 

geografiei lingvistice, stau hărţile lingvistice, pe baza cărora se întocmesc atlasele lingvistice, 

acestea fiind instrumente utilizate de dialectologie în studiul graiurilor, dar pot fi utilizate şi în alte 

scopuri, de exemplu sociolingvistice sau pentru studii culturale. Aceste hărţi sînt de mai multe 

tipuri, în funcţie de ceea ce a fost urmărit de anchetator în chetionarul realizat în prealabil, şi 

anume: hărţi fonetice, fonologice, morfologice, sintactice şi lexicale
7
; sau, în funcţie de intenţiile 

interpretative, hărţile pot fi: punctuale (analitice) şi interpretative (sintetice). Explicate astfel: 

„Hărţile fonetice înregistrează: variante ale unui sunet în diferite puncte ale teritoriului anchetat […] 

şi ipostaze actuale şi anterioare ale unui sunet mai vechi (arhaismul şi inovaţia coexistînd pe un 

teritoriu lingvistic dat) […]. Hărţile fonologice notează sunetele cu valoare distinctivă (fonemele), 

în cazul în care acest aspect a fost urmărit în ancheta cu chestionar. […] Hărţile morfologice dau 

răspîndirea pe teren a formelor gramatice. […] Hărţile lexicale indică termenii care denumesc 

aceeaşi noţiune pe un domeniu lingvistic dat […]. Hărţile sintactice sînt mai rare, sintaxa fiind mai 

greu de obţinut cu ajutorul chestionarului şi, mai ales, fiind mai greu de cartografiat, date fiind 

dimensiunile sintagmelor. Totuşi, unele construcţii […] pot figura pe hărţi lingvistice‖
8
.„Hărţile 

punctuale (analitice) menţionează fiecare formă obţinută la punctul respectiv […]. Hărţile 

interpretative (sintetice), care presupun o elaborare din partea dialectologului, stabilesc […] arii de 

răspîndire a fenomenului respectiv‖
9
. Ulterior, în funcţie de mai multe criterii, dar pe baza hărţilor şi 

a suplimentelor pe care le conţin, şi atlasele lingvistice se împart în mai multe categorii, după cum 

vom preciza ulterior: din punct de vedere al intinderii teritoriului investigat, de domeniul mai mare 

sau mai mic, avem atlase regionale, naţionale (sau generale) şi internaţionale (destul de rar 

întîlnite); din punctul de vedere al obiectului investigat obţinem atlase pur lingvistice, dar şi etno-

                                                             
3Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Probleme de dialectologie română, Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 

1973, p. 10. 
4Eugen Coşeriu, Lingvistică din perspectivă spaţială şi antropologică, Editura Ştiinţa, Chişinău, 1994, p. 35 (=Coşeriu, 

Lingvistică). 
5Ibidem, p. 39. 
6Matilda Caragiu-Marioţeanu, Compendiu de dialectologie română (nord Ŕ şi sud-dunăreană), Editura ştiinţifică şi 
enciclopedică, Bucureşti, 1975, p. 61. 
7Ibidem. 
8Matilda Caragiu-Marioţeanu, op. cit., p. 62 . 
9Ibidem, p. 64.  
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lingvistice (la graniţa dinte etnologie şi dialectologie), iar din punct de vedere al structurii 

lingvistice vizate, există atlase de discontinuităţi (ale variantelor teritoriale ale limbii, bazate pe 

diferenţe) şi atlase de continuităţi (ale elementelor comune, bazate pe asemănări)
10

. Extrăgînd 

esenţialul din aceste definiţii mai sus citate, putem preciza că geografialingvistică este o metodă de 

cercetare ce urmăreşte modelul geografiei (în speţă, cartografierea) şi se utilizează în studiul 

lingvistic (mai exact, în analiza vorbirii dialectale), ea a ajutat la evoluţia dialectologiei şi a devenit 

parte din aceasta, iar principalele sale instrumente sînt hărţile şi atlasele lingvistice.  

Un alt aspect foarte important este faptul că geografia lingvistică, ca metodă de prelevare de 

material lingvistic, parcurge mai multe etape. În Tratat de dialectologie românească
11

 ni se oferă o 

privire de ansamblu asupra acestor etape, după cum urmează: sînt „trei etape diferite (succesive): 1. 

modalitatea de a obţine material dialectal (culegerea faptelor de pe teren); 2. modalitatea de a-l 

prezenta după ce a fost cules; 3. interpretarea lui.‖. De fapt, prima etapă presupune şi toate 

activităţile preliminare efectuate de către anchetator, adică: alegerea tipului de chestionar, 

elaborarea chestionarului, alegerea tipului(urilor) de anchetă, fixarea punctelor de anchetă, alegerea 

subiecţilor, modificarea chestionarului pe parcursul anchetelor în funcţie de necesităţi ş.a.m.d., apoi 

culegerea efectivă a datelor, adică efectuarea anchetelor, transcrierea lor fonetică şi orice alt tip de 

transcriere sau de activitate mai este necesară, pentru ca abia apoi să putem trece la etapa a doua. 

Aceasta presupune realizarea de hărţi lingvistice, adică cartografierea materialului cules, realizarea 

de glosare, monografii şi atlase lingvistice, acestea din urmă fiind obiectul specific metodei 

geografiei lingvistice, iar în cele din urmă, doar unii cercetători şi doar unele cercetări ajung la cea 

de-a treia etapă. Ultima etapă presupune interpretarea, analiza materialului lingvistic anterior cules 

şi prezentat. Atît pregătirea anchetei, cît mai ales interpretarea materialului, presupun „o cunoaştere 

multilaterală (din partea anchetatorului sau, după caz, a cercetătorului, în cazul în care ancheta se 

desfăşoară prin corespondenţă) a domeniului de anchetat‖
12

. Culegerea faptelor de pe teren se poate 

desfăşura atît prin anchetă dialectală organizată, sistematică, tip de comunicare dirijată, cît şi prin 

observaţie directă sau alte tipuri de anchetă (de tipul traducerilor din limbă literară în dialect sau al 

conversaţiilor libere pe baza cărora se fac diferite interpretări ş.a.); totuşi, pentru realizarea de atlase 

lingvistice, cel mai util „instrument‖ rămîne ancheta dialectală sistematică. Acheta dialectală 

„urmăreşte competenţa «expresivă», capacitatea de adecvare a subiectului, adică posibilitatea de a 

vorbi «în circumstanţe determinate», de a structura «discursuri», în conformitate cu circumstanţele. 

Astfel ancheta dialectală poate fi definită ca o formă specială de comunicare‖
13

. 

După cum am menţionat anterior, iniţiatorul metodei geografiei lingvistice este, incontestabil, 

Jules Gilliéron. „Analizînd răspîndirea pe teren a unor fenomene şi constatînd că principiul legilor 

fonetice, utilizat de neogramatici, nu putea explica satisfăcător marea varietate lingvistică (hărţile 

lingvistice semnalînd deseori excepţii de la regulile cunoscute), Jules Gilliéron găseşte o serie de 

explicaţii pentru schimbările din limbă, cunoscute sub numele de «principiile lui Gilliéron»‖
14

. De 

fapt, el realizează, cu alte cuvinte, următorul lucru: „Foarte important este factorul diatopic, legile 

fonetice avînd o acţiune limitată în spaţiu. Cu alte cuvinte, o lege fonetică ce decurge din starea şi 

tendinţele unui anumit sistem fonetic, al unei comunităţi lingvistice date, nu este valabilă şi pentru o 

altă comunitate lingvistică‖
15

. Jules Gilliéron a rămas un punct de reper în evoluţia lingvisticii şi 

mai cu seamă a dialectologiei prin prisma geografiei lingvistice tocmai prin cele două principii 

evocate de el în urma importantelor studii publicate şi mai ales a Atlasului Lingvistic al Franţei 

(ALF, primul atlas lingvistic complet, la care a colaborat şi Edmond Edmont ca anchetator). Cele 

două principii au fost, mai apoi, completate de alţi lingvişti, şi, bineînţeles, criticate de unii. Totuşi, 

                                                             
10

Ibidem, p. 62-69.  
11Valeriu Rusu (coord.), Tratat de dialectologie românească, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1984, p. 13 (= TDR). 
12Ibidem, p. 14. 
13Stelian Dumistrăcel (coord.),  Ancheta dialectală ca formă de comunicare, Editura Academiei Române, Iaşi, 1997, p. 

46.  
14Sorin Guia, Dialectologie română Ŕ studii şi corpus de texte, Editura Vasiliana `98, Iaşi, 2014, p. 31. 
15Alexandru Gafton, Elemente de istorie a limbii române, Editura Restitutio, Iaşi, 2001, p. 29. 
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„două dintre principiile formulate de J. Gilliéronsînt invocate mereu de cercetători: migraţia 

cuvintelor şi lupta dintre cuvinte. 1. Cuvintele migrează dintr-o regiune în alta […]. Rezultatul unei 

migraţii este şi suprapunerea de particularităţi lingvistice. […] 2. În legătură cu lupta dintre 

elementele lexicale trebuie să reţinem mai întîi ideea «îmbolnăvirii» unor cuvinte, ale cărei cauze 

sînt multiple: omonimia, polisemia, scurtimea (corpul fonetic redus al) cuvîntului. Alte cuvinte le 

iau locul, dovedindu-se a fi mai «puternice»‖
16

. După cum precizam anterior, o parte dintre 

lingviştii de după Gilliéron au venit, practic, cu completări la aceste principii. Unul dintre cei ce s-

au remarcat prin precizie şi veridicitate a fost Matteo Bartoli. Acesta „formulează teoria ariilor 

lingvistice,fundamentînd aşa numita lingvistică spaţială‖
17

. El „pune accentul pe stabilirea 

cronologiei faptelor lingvistice plecînd de la dispoziţia ariilor dialectale. De aceea metoda se mai 

numeşte şi lingvistică areală. Această metodă, inspirată din cea a lui Jules Gilliéron, poartă şi 

numele de geolingvistică, deoarece permite să se stabilească cu predilecţie stratigrafia faptelor de 

limbă‖
18

. Dacă Jules Gilliéron aplica metoda şi principiile sale în cazul limbii franceze şi doar atît, 

Matteo Bartoli extinde discuţia pe întreg spaţiul roman, formulînd cinci principii de bază, prin care 

rămîne întipărit în istorie ca fondatorul teoriei ariilor dialectale: „1. Dintre două faze lingvistice, cea 

izolată este mai veche […]; 2. Faza din aria laterală este mai arhaică decît cea din ariile centrale 

[…]; 3. Faza din aria mai mare (aria majoră) este mai veche decît cea din aria mai mică (minoră) 

[…]; 4. Uneori, faza din ariile mai noi este mai arhaică decît cea din ariile mai vechi[…]; 5. Faza 

mai puţin rezistentă, ce tinde să dispară, este mai veche decît cealaltă.‖ (idem). Aceste principii, 

spune chiar Bartoli, nu pot avea întotdeauna, însă,un caracter universal.  

Pe teritoriul României, geografia lingvistică a avut un impact un pic mai tîrziu, din cauza 

condiţiilor istorice. Totuşi, interes pentru acest domeniu se poate resimţi încă din vechile timpuri ale 

scrierii româneşti. Şi anume, „Încă din secolul al XVII-lea, deşi au subliniat unitatea românei din 

cele trei provincii, cărturarii au observat totuşi existenţa unor diferenţe lingvistice regionale. Astfel, 

în Predoslovia cătră cetitori, a Noului Testament de la Bălgrad (1648), mitropolitul Simeon Ştefan 

constată că: «rumânii nu grăescu în toate ţărîle într-un chip, încă neci într-o ţară toţi într-un chip», 

explicînd acest fapt prin răspîndirea românilor în ţări diferite, «de ş-au mestecat cuvintele den 

amestecarea altor limbi». Amestecul românei cu limbile popoarelor vecine este considerat şi de 

stolnicul Constantin Cantacuzino, în Istoria Ţării Rumâneşti, drept cauză a deosebirilor regionale 

(«măcară fie şi cevaşi osebită în nişte cuvinte den amestecarea altor limbi»). Observaţii de mai mare 

fineţe apar la Dimitrie Cantemir, în Descriptio Moldaviae. Cantemir relevă chiar în vorbirea 

moldovenilor existenţa unor diferenţe, determinate de gradul de cultură (vorbirea din jurul Iaşului, 

din preajma curţii domneşti, unde sînt reuniţi oameni mai culţi, este cea mai aleasă. În alte părţi ale 

Moldovei au pătruns în vorbirea locuitorilor cuvinte ungureşti, tătărăşti, greceşti, turceşti.) şi de sex. 

[…] Urmărind să demonstreze romanitatea şi unitatea limbii române, reprezentanţii Şcolii Ardelene 

nu s-au preocupat în mod deosebit de studierea aspectelor regionale ale românei‖
19

. După TDR
20

, 

putem vorbi despre o adevărată studiere a graiurilor româneşti pe principiile geografiei lingvistice 

abia din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu Bogdan Petriceicu Haşdeu şi cu Gustav 

Weigand, care, prin cercetările lor, au pus bazele metodei geografiei lingvistice şi totodată a 

dialectologiei ca disciplină independentă pe teritoriul României, iar mai apoi acestea au fost 

dezvoltate de cele trei şcoli lingvistice româneşti, cea de la Bucureşti, cea de la Cluj şi cea de la Iaşi. 

„B. P. Haşdeu […] este cel dintîi dintre lingviştii români care se referă la geografia cuvintelor, 

subliniind importanţa geografiei lingvistice, într-un moment cînd această metodă de studiere a 

dialectelor abia începuse să se contureze‖
21

. Din păcate, Bogdan Petriceicu Haşdeu rămîne la etapa 

                                                             
16

Matilda Caragiu Marioţeanu, Ştefan Giosu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Romulus Todoran, Dialectologie română, 

Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1977, p. 92-93 (=Dialectologie română). 
17Sorin Guia, Dialectologie română - studii şi corpus de texte, Editura Vasiliana `98, Iaşi, 2014, p. 32. 
18Dialectologie română, p. 93-94. 
19Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, op. cit., p. 29-30. 
20TDR, p. 12. 
21Dialectologie română, p. 44. 
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culegerii de material dialectal. „E regretabil faptul că B. P. Haşdeu nu a redactat, în baza 

răspunsurilor obţinute, măcar cîteva hărţi, care ar fi constituit una dintre primele aplicări, prin 

referire atît la domeniul romanic, cît şi la alte domenii lingvistice, ale metodei geografiei 

lingvistice‖
22

. Gustav Weigand, lingvist de origine germană, a pus temeliile studiului dialectelor 

limbii române prin munca sa de cercetare din cadrul „Institutului Pentru Studiul Limbii Române‖ 

înfiinţat la Leipzig, în anul 1893, chiar de dînsul. Prin cele cinci lucrări monumentale ale sale: „Die 

Sprache der Olympo-Walachen nebst einer Einleitung über Land und Leute‖, Leipzig, 1888; 

„Vlacho-Meglen. Eine ethnographisch-philologische Untersuchung‖, Leipzig, 1892; „Die 

Aromunen. Ethnographisch-philologisch-historische Untersuchungen über das Volk der 

sogenannten Makedo-Romanen oder Zinzaren‖, Leipzig, 1894-1895; „Albanesische Grammatik im 

südgegischen Dialekt‖, Leipzig, 1913; „Bǎlgarsko-Němski rěţnik‖, Leipzig, 1913; „Ethnographie 

von Makedonien‖, Leipzig, 1924; cercetătorul influenţează enorm următoarele studii dialectale 

româneşti, apogeul fiind atins prin elaborarea Atlasului Lingvistic al dialectului dacoromâ 

(„Linguistischer Atlas des dacorumänischen Sprachgebiets‖,abreviatWALD). Acesta a servit drept 

model mai apoi pentru toate atlasele lingvistice de pe teritoriul României. Atlasul Lingvistic Român 

(ALR) editat de Muzeul Limbii Române la iniţiativa lui Sextil Puşcariu, care i-a avut alături pe 

marii lingvişti Sever Pop şi Emil Petrovici, a fost primul de acest tip din toată zona Balcanică. Prin 

acesta, Sextil Puşcasiu a avut un important aport la evoluţia lingvisticii româneşti în genere. Atlasul 

s-a întocmit pe baza unor anchete prin corespondenţă, dar cel mai important element a fost 

modalitatea de interpretare a anchetelor, care a stabilit, practic, o nouă tendinţă în dialectologia 

românească: „sistem(ul) dezvoltat în ALR (cu semne pentru sugerare, corectare, ezitare), constituie 

o semnificativă deschidere spre receptarea şi interpretarea materialelor prin raportare la procesul de 

comunicare‖
23

.În urma elaborării acestor prime atlase lingvistice româneşti, s-a stabilit, în primul 

rînd, distribuţia dialectală a limbii române, aceasta fiind compusă din patru dialecte: dacoromân, 

aromân (denumit, pînă la Weigand, macedoromân sau macedonean), meglenoromân şi istroromân. 

Dialectul dacoromân, cel mai utilizat dintre cele patru, se vorbeşte pe teritoriul României, la nord de 

Dunăre, şi este, la rîndu-i, împărţit în mai multe graiuri, denumite de unii cercetători şi subdialecte. 

În funcţie de şcoala din care face parte sau de propriile preferinţe, fiecare cercetător a încercat o 

împărţire cît mai justă a graiurilor româneşti, dar limitele unui grai sînt relative, tocmai de aceea, 

mai multe listărisînt posibile. Vom aminti acum două dintre cele mai renumite şi utilizate împărţiri 

şi anume: după şcoala clujeană, în speţă după studiile realizate de Sever Pop şi Emil Petrovici, în 

dialectul dacoromân există cinci graiuri: bănăţean, muntenesc, moldovenesc, maramureşean şi 

crişan; o clasificare mult mai detaliată ne oferă în istorie Gheorghe Ivănescu, care împarte dialectul 

dacoromân în nu mai puţin de douăzeci de subdialecte/graiuri: bănăţean, haţegan, crişean-someşan, 

maramureşean, ardelenesc, ardelenesc central, ardelenesc de sud, ardelenesc dinspre Moldova, 

bucovinean, moldovenesc de nord, moldovenesc de nord fără închiderea vocalelor e, ă, o, 

moldovenesc propriu-zis, moldovenesc din jurul Bacăului, putnean/vrîncean, muntenesc cu labialele 

intacte, muntenesc de est cu origine ardelenească, doborgean, oltenesc de nord-est, oltenesc de 

nord-vest, oltenesc de sud
24

. Un moment important şi mai apropiat de contemporaneitate îl 

reprezintă NALR-ul, adică Noul Atlas Lingvistic Român pe regiuni, care, fiind astfel focalizat, poate 

oferi o imagine cu mult mai amănunţită asupra vorbirii locuitorilor României din diferite zone.  

Geografia lingvistică „ne introduce oarecum în laboratorul graiului viu‖
25

, fiind o metodă ce nu 

studiază limba, ci vorbirea, dacă ar fi să ne raportăm la distincţiile saussuriene
26

. Dar ce importanţă 

are analiza vorbirii pentru lingvistică în general? „Cercetarea limbii vii e importantă, desigur, pentru 

că ea permite relevarea bogăţiei formelor de realizare a limbii, şi, prin aceasta, cunoaşterea mai 

                                                             
22Valeriu Rusu, Introducere în studiul graiurilor româneşti, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1977, p. 12. 
23Stelian Dumistrăcel (coord.), op. cit., p. 47. 
24Adrian Turculeţ, Dialectologie română, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2002, p. 39, 77, 83-84. 
25Iorgu Iordan, Lingvistica romanică Ŕ evoluţie, curente, metode, Editura Academiei Republicii Populare Române, 

Bucureşti, 1962, p. 160. 
26Ferdinand de Saussure, Curs de lingvistică generală, Editura Polirom, Iaşi, 1998. 
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completă a structurii unui anumit idiom. […] Cercetările de dialectologie pun la îndemîna 

lingvisticii generale materialul necesar pentru explicarea corectă a unor procese şi realităţi 

universale, cum ar fi: diversificarea şi unificarea limbilor, schimbarea lingvistică, relaţia dintre 

limbă şi societate etc.‖
27

 prin aceste efecte, ea ajută la dezvoltarea gramaticii istorice, a istoriei 

limbii literare şi a filologiei. „Dezvoltarea ulterioară a cercetării dialectologice a dovedit atît 

eficienţa practică a acestei metode, cît şi importanţa teoretică a principiilor formulate de Jules 

Gilliéron. Ca dovadă, poate fi invocat, în primul rînd, numărul mare de atlase lingvistice realizate 

pînă astăzi‖
28

. Este clar, astfel, că metoda geografiei lingvistice a lărgit orizonturile cercetărilor 

lingvistice, avînd un impact benefic atît asupra disciplinei căreia, practic, i-a „proclamat 

independenţa‖, şi anume dialectologia, cît şi asupra altor dicipline convergente, cum ar fi: gramatica 

istorică, istoria limbii, istoria limbii literare, istoria poporului, teoria literară, onomasiologia, 

semantica, etnologia şi folclorul, onomastica (toponimia şi antroponimia), lingvistica generală şi 

filologia în genere.  

Valeriu Rusu, în Introducere în studiul graiurilor româneşti, afirma: „În timp ce prin metoda 

monografică se studiază graiul (într-o perspectivă închisă, de «celulă lingvistică») prin metoda 

geografiei lingvistice se studiază răspîndirea şi evoluţia unei forme (fonetică, morfologică, 

sintactică etc.) în cîteva sau în toate graiurile unei limbi; de aici decurge scopul principal al 

geografiei lingvistice: reconstituirea istoriei (stratigrafiei) formelor pe baza repartiţiei actuale […]. 

Geografia lingvistică are avantajul de a prezenta faptele dintr-o perspectivă largă, cu o capacitate 

explicativă mai mare, cel puţin în anumite domenii, decît monografia dialectală‖
29

. O altă problemă 

a lingvisticii generale pentru care geografia lingvistică poate veni cu soluţii este inovaţia în limbă. 

De-a lungul anilor, aceasta a fost o întrebare fără răspuns pentru mulţi cercetători: Cum apare 

inovaţia în limbă, cum se nasc, de fapt, noile cuvinte? Ulterior, s-a demonstrat că orice inovaţie de 

acest tip porneşte efectiv de la un singur vorbitor, propagîndu-se prin paşi mărunţi, de la grupuri 

mici pînă la comunităţi întregi, iar lungimea vieţii acestui nou cuvînt este direct proporţională cu 

utilitatea sa. Geografia lingvistică este foarte importantă în procesul de analiză a inovaţiei deoarece: 

„această metodă permite să descoperim centrele de inovaţie lingvistică şi să urmărim cum inovaţiile 

se răspîndesc. Prin folosirea geografiei lingvistice, studiul raportului dintre vechi şi nou capătă noi 

dimensiuni. Noua metodă a dus apoi la dezvoltarea studiilor de semantică şi onomasiologie, după 

cum a dat impuls cercetărilor raportului dintre dialectologie şi etnografie, legăturii dintre cuvinte şi 

lucruri, ca aplicare a principiului din lingvistica generală cunoscut sub numele de «Wôrter und 

Sachen». În sfîrşit, necesitatea completării studiului pe orizontală cu studiul pe verticală a limbii şi 

al variaţiei ei teritoriale dă un impuls alcătuirii de monografii şi glosare dialectale‖ 
30

. 

Însă, ca orice metodă de cercetare existentă, metoda geografiei lingvistice are atît avantaje, cît 

şi dezavantaje. Posteritatea a demonstrat că avantajele ei sînt cu mult mai valoroase şi mai 

importante decît dezavantajele, fiind, după cum am precizat şi demonstrat anterior, utilă atît 

dialectologiei, în primă fază, cît şi altor discipline adiacente, mai noi sau mai vechi; dar nici 

dezavantajele nu pot fi omise, acestea fiind reale şi cu un impact obiectiv, fie el minor. În primul 

rînd, metoda geo-lingvistică, cum mai este ea numită în anumite studii, după Bartoli, nu poate fi 

aplicată decît într-un anumit timp şi spaţiu, adică: „geografia lingvistică nu permite studierea tuturor 

particularităţilor ariilor dialectale; nu se poate studia, spre exemplu, decît o parte din tezaurul lexical 

al unui dialect; această cercetare priveşte mai ales lexicul obiectiv, ceea ce face ca numeroase 

cuvinte afective să nu fie luate în discuţie; studiul sintaxei nu se poate face astfel decît într-o mică 

măsură, pornind numai de la atlasele lingvistice; există şi unele riscuri în formularea concluziilor, 

deoarece cercetătorul este obligat să opereze numai cu idiolecte; geografia lingvistică a pus prea 

mult accent pe variaţie, pe faptele lingvistice luate separat, ceea ce a dus la o «imagine atomistică a 

                                                             
27Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, op. cit., p. 13. 
28Ibidem.  
29Valeriu Rusu, op. cit., p. 83. 
30Dialectologie română, p. 92. 
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limbii» (TDR) etc. […] Unele dintre aceste obiecţii au fost, cu vremea, înlăturate‖
31

; Un alt factor 

important de precizat în ceea ce priveşte neajunsurile metodei geografiei lingvistice este 

subiectivitatea acesteia, atît din punctul de vedere al anchetatorului, sau, respectiv, al 

dialectologului, al cercetătorului, cît şi din punct de vedere al informatorului, fiecare fiind influenţat 

de propria experienţă de viaţă, propriile opinii, propria şcolarizare ş.a.m.d. Acestea influenţează atît 

studiile de dialectologie, cît şi cele de onomastică, iar pentru acest argument aducem în discuţie o 

afirmaţie dintr-un studiu de toponimie şi antroponimie: geografia lingvistică, „Deşi este metoda 

curentă a cercetărilor lingvistice de naturi diferite, apar numeroase neajunsuri în utilizarea ei. În 

primul rînd, informatorul trebuie să fie un foarte bun cunoscător al tuturor locurilor cercetate, dar şi 

un bun cunoscător al tradiţiilor locale, al oamenilor şi chiar al istoriei. Descoperirea la un singur 

informator a tuturor acestor calităţi e dificilă, dar necesară […]. O altă problemă care se cere 

rezolvată este subiectivitatea afirmaţiilor unui singur informator şi chiar a mai multora.‖
32

 Urmărind 

obiectivitatea anchetelor şi, ulterior, a materialului cules, supus apoi analizei, trebuie respectate o 

serie destul de vastă de criterii, schiţate încă din materialele lui B. P. Haşdeu, şi anume: 

informatorul să răspundă doar la întrebările depsre care are habar, anchetatorul să noteze cu 

exactitate originea, localitatea natală a subiectului şi localitatea în care se face ancheta (nu cu 

aproximaţie, ci cu precizie; iar de preferat să fie aleşi informatori originari din locul de unde se face 

ancheta, ideal chiar să nu fi fost ieşiţi, plecaţi din zona respectivă, evident din cauza faptului că 

schimbarea domiciliului, fie şi pentru o perioadă relativ scurtă, ne schimbă felul de a vorbi); 

cuvintele pe care le urmărim, fie din punct de vedere lexical, fie din punct de vedere fonetic, al 

pronunţiei, să fie folosite în propoziţii, în sintagme, pentru o înţelegere cît mai bună a sensului 

acestora; transcrierea fonetică să fie cît mai apropiată de realitatea graiului viu; indicarea numelui, a 

vîrstei, a sexului, a ocupaţiei (să se aleagă, preponderent, subiecţi ce au o ocupaţie caracteristică 

zonei), a nivelului de şcolarizare sau a evenimentelor importante din viaţa informatorului (de 

exemplu dacă a urmărit sau nu serviciul militar şi unde, sau dacă a fost plecat în străinătate şi pe ce 

perioadă ş.a.) sînt esenţiale pentru interpretarea rezultatelor atît pentru dialectologie, cît şi, mai cu 

seamă în ultimele decenii, pentru sociolingvistică, direcţia în care se îndreaptă, cumva natural, 

firesc, studiile despre vorbire. Astfel, pentru o anchetă cît mai reuşită, două dintre condiţiile 

preliminare sînt: să existe o relaţie de strînsă legătură între laturile imaginarului triunghi format de: 

anchetator, chestionar şi informator; anchetatorul să fie extraordinar de obiectiv, bine informat şi să 

aibă mereu în minte scopul cercetării; chestionarul să fie foarte bine elaborat, la subiect şi să 

urmărească, de asemenea, scopul anchetei; iar informatorul să fie potrivit (adică să existe printre 

informatori atît tineri, cît şi vîrstnici, atît femei, cît şi bărbaţi, cu studii medii şi pe cît posibil 

băştinaşi, pentru că ei pot preleva cel mai util material dialectal).  

Un dialect este un „sistem de iso-glose, adică de fapte lingvistice analoage‖
33

. În lucrările de 

specialitate se folosesc anumiţi termeni ca: „isofonă‖, „isomorfă‖, „isolexă‖, „pentru a denumi 

liniile care delimitează ariile în care se înregistrează acelaşi tratament fonetic, aceeaşi formă 

morfologică şi, respectiv, aceeaşi denumire a unei anumite noţiuni. […] Termenul generic folosit, 

pentru toate tipurile de linii demarcative menţionate, este isoglosă.[…] Adîncirea cercetărilor de 

geografie lingvistică a determinat «reabilitarea>> conceptului de dialect‖
34

. Dialectologia 

înregistrează „varietatea idiomatică şi o studiază ca atare (nereducînd-o la omogenitate) şi încearcă, 

din însăşi această varietate, să formuleze deducţii în legătură cu modul în care funcţionează, se 

constituie şi se modifică tradiţiile idiomatice‖
35

.Dialectele au fost studiate în primă fază prin 

intermediul monografiilor dialectale.Deşi trebuie recunoscutmeritul acestor monografii dialectale, 

care auadus un plus în studierea variantelor teritoriale ale limbii (dialecte, subdialecte, graiuri, 

                                                             
31Ibidem, p. 94. 
32 Petru Tomegea, Valea Rîşcăi. Toponimie şi antroponimie, Editura Junimea, Iaşi, 2018, p. 16-17. 
33Eugen Coşeriu, Sincronie, diacronie şi istorie. Problema schimbării lingvistice, versiune în limba română de Nicolae 

Saramandu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 79. 
34Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, op. cit., p. 64-65. 
35Coșeriu, Lingvistică, p. 113. 
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subgraiuri, idiolecte), nu puteau fi aplicate, ca metodă, cel puţin nu complet şi corect, exhaustiv, la o 

unitate mai generală, tocmai de aceea geografia lingvistică vine în completarea ei: „Cel mai 

important moment în evoluţia studiilor de dialectologie este apariţia geografiei lingvistice […]: 

încercînd să înregistreze cît mai multe graiuri şi dialecte şi să le prezinte în monografii dialectale 

(studii ample consacrate unei unităţi lingvistice sau, excluiv, unei probleme), cercetătorii şi-au dat 

seama că această modalitate, satisfăcătoare pentru investigarea în profunzime a unui domeniu 

lingvistic mai restrîns (grai, dialect), este insuficientă pentru înregistrarea faptelor lingvistice de pe 

un domeniu mai întins (limbă naţională, de exemplu): dat fiind că nu toate subdiviziunile unei limbi 

naţionale puteau avea în acelaşi timp monografia lor dialectală, imaginea globală a teritoriului întins 

apărea fragmentată şi totodată neunitară (materialul dialectal fiind cules de mai mulţi cercetători, cu 

metode diferite, vizînd nivele lingvistice diferite etc.) Totodată, operaţia de înregistrare globală şi 

simultană a varietăţii dialectale de pe un teritoriu întins presupune o mare cant itate de timp, ceea ce 

ar duce la publicarea cu întîrziere a unui material care se schimbă (pentru că limba e în continuă 

mişcare, schimbare, mai ales aspectele ei nenormate). Aşa s-a născut ideea geografiei lingvistice (a 

lingvisticii geografice), ca o posibilitate mai adecvată, mai rapidă, mai cuprinzătoare‖
36

. 

Punînd laolaltă toate aceste aspecte terminologice şi aplicative referitoare la metoda geografiei 

lingvistice ca modalitate principală de perelevare de material lingvistic, evidenţiind importanţa 

metodei în investigarea aspectului vorbirii şi în elaborarea hărţilor şi ulterior a atlaselor lingvistice 

(cele mai eficace instrumente şi surse de studiu), dar şi limitele acestei metode, fiind relevantă doar 

pentru un anumit moment dat, neopunîndu-se metodelor şi cercetărilor anterioare, ci încadrîndu-se 

în lingvistica generală şi modificînd-o, pe anumite părţi, putem concluziona prin cuvintele lui 

Eugen Coşeriu: „Concepută iniţial ca activitate preliminară de culegere şi înregistrare de materiale, 

geografia lingvistică a obţinut deja, în acest plan, realizări foarte importante, perfecţionînd din ce în 

ce mai mult metodele de investigare directă a realităţii multiforme a vorbirii şi punînd la dispoziţia 

lingviştilor aceste instrumente eficace (şi, în acelaşi timp, izvoare) de studiu care sînt atlasele 

lingvistice […] (geografia lingvistică a demonstrat) că, aşadar, cuvintele sînt forme de cultură care 

însoţesc în răspîndirea lor conceptele şi obiectele de civilizaţie […] geografia lingvistică a făcut să 

se vadă limpede că fiecare cuvînt, fiecare formă lingvistică îşi are propria sa istorie şi a contribuit în 

felul acesta la modificarea concepţiei însăşi a istoriei limbii, care nu mai este isotrie a unui bloc 

unitar văzut numai în relaţiile sale externe, ci – după cum s-a arătat – istoria unui joc constant, şi 

nuanţat la infinit, între inovaţie şi conservatorism, între vorbirea concretă a individului care 

realizează o traducere lingvistică şi limba unei comunităţi istorice, care se alimentează continuu din 

actele lingvistice individuale‖
37

. Dialectologia, ca ştiinţă autonomă, se poate studia pe mai multe 

compartimente: descriptivă sau teoretică; diacronică sau sincronică; tradiţională, structurală, 

transformaţională sau sociologică
38

. Metodele sale nu se opun, ci converg, iar „cea mai recentă 

orientare în dialectologie este de natură socio-lingvistică‖
39

. Toate aceste noi moduri „de a privi şi 

de a descrie variaţia lingvistică teritorială, indiferent de specificul fiecăreia, demonstrează un fapt 

cert: graiurile şi dialectele nu mai sînt considerate «rudele sărace» ale limbii, ele sînt ipostaze 

locale, realizări regionale, concrete ale limbii comune, ca atare ele sînt obiecte lingvistice, aşa cum 

sînt şi limbile, şi pot fi studiate cu aceleaşi metode‖
40

. Luînd în considerare toate acestea, cercetările 

dialectale şi socio-lingvistice sînt încă într-o perioadă propice, de înflorire, fie că acestea vizează 

aspecte generale sau teoretice, fie că sînt aplicate pentru particularităţi regăsite în zone restrînse sau 

foarte specifice, iar cel mai important este de punctat faptul că prin toate aceste studii, aplicate în 

lingvistică, folosind metode şi instrumente geografice, se pot ajunge la concluzii ce nu interesează 

                                                             
36Matilda Caragiu-Marioţeanu, op. cit., p. 21. 
37Coșeriu, Lingvistică, p. 72. 
38Matilda Caragiu-Marioţeanu, op. cit., p. 1-20. 
39Ibidem, p. 22. 
40Ibidem, p. 23. 
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exclusiv lingvistica şi filologia, ci şi geografia, istoria, sociologia şi devin cu adevărat studii 

culturale asupra specificului unui popor, a unei naţii.  
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Abstract:Communism has become a history, even if, on a mega-temporal scale, it is not too stretched, it has 

a well-defined structure, which allows for a complex analysis of it that should cover a few levels: 

geographic, historical, spiritual and, why not, human. The influence of Marxist-Leninist ideology, the 
relationship of communism with socialism and capitalism, but one can also speak of a relationship between 

communism and modernism, meaning that Marx's thinking, born of a profound analysis of nineteenth-

century capitalism in Europe , during the transition to industrialization, becomes a landmark for modernity. 
Also, communism could be considered a literary ideology and even a literary trend by addressing topics that 

become specific to the literature of that period and to the representative writers. It is also surprising the 

effort of Romanian writers to resist and write without addressing specific themes of propaganda literature, 

here is the case of the writer Constantin Mateescu. 
 

Keywords: communism, ideology, socialism, capitalism, modernism 

 
 

Istoria comunismului există. Comunismul a devenit o istorie, chiar dacă, discutând la scară 

megatemporală, nu este prea întinsă, ea are o structuralitate bine determinată, reprezentând, dacă 

putem spune așa, partea diavolului din desfășurarea paradigmei existențiale. Deși s-ar putea 

considera, așa cum mulți istorici au constatat, ca punct de plecare al acestuia un dicton biblic: Cei  

din urmă vor fi cei dintâi, adică cei săraci vor conduce lumea, niciodată dictatura proletariatului nu 

a reușit să se impună ca ideologie de sine stătătoare. A reprezentat doar un pretext la îndemâna unor 

conducători însetați de putere. 

Dacă în țările din Europa de Est, comunismul a fost impus cu tancurile sovietice, de către 

Armata Roșie, în celelalte, marxism-leninismul a putut pătrunde datorită unor intelectuali care au 

fost dornici să marcheze într-un anume fel realitatea care să conducă la ridicarea țării lor plecând de 

la premisele unor filozofi marxiști. Marxismul e o teorie care i-a eliberat de complexe pe acești 

intelectuali, leninismul e un instrument care le-a permis să-și împlinească visul.
1
 

O analiză complexă a comunismului ar trebui să vizeze câteva paliere: geografic, istoric,  

cultural, social, spiritual și, de ce nu, uman. Ideologia comunistă a cuprins 27 de țări, iar România 

urmărește traseul celorlalte. Începe cu regimul stalinist al lui Gheorghiu-Dej, continuă cu perioada 

în care statul român este condus de Nicolae Ceaușescu și se termină cu o ieșire deloc fericită 

(revoluția din 1989). 

La nivel global, comunismul își are punctul de plecare în analiza făcută asupra producției 

capitaliste care a dominat Europa secolului al XIX-lea. Astfel, revoluția proletară a câștigat teren în 

țările preponderent agricole, care și-au dorit transformarea capitalismului în socialism. Pentru 

Lenin, social-democrația și socialismul nu mai aveau ce căuta în contextul epocii, prefera termenul 

de comunism, deoarece exprima cel mai bine teoria marxistă expusă în Manifestul Partidului 

Comunist de la 1848. Cominternul sau Internaționala a III-a, organizație internațională comunistă 

fondată în 1919 de Lenin și de Partidul Comunist Rus (bolșevic), este cea care a stat la baza creării 

tuturor partidelor comuniste din lume și a avut ca scop lupta, realizată prin toate mijloacele posibile, 

inclusiv lupta armată, pentru a distruge burghezia mondială și pentru a forma o republică sovietică 

internațională, care să reprezinte un stadiu de tranziție către abolirea definitivă a statului. Religie 

                                                             
1 Thierry, Wolton, O istorie mondială a comunismului, Călăii, Încercare de investigație istorică, București, Editura 

Humanitas, p.993 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lenin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Comunist_al_Uniunii_Sovietice
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laică, marxism-leninismul a fost slujit de niște intelectuali mic-burghezi care au visat la revoluție 

pentru a se realiza ei înșiși pretinzând că făuresc fericirea poporului lor.
2
 

În ceea ce privește relația socialism-comunism, putem constata că partidele comuniste s-au 

aflat într-un război dur cu socialiștii, aceștia fiind printre primii persecutați de către dictatura 

proletariatului. Să confundăm acești termeni ar însemna să trecem cu vederea această luptă între 

frați și să trădăm memoria victimelor.
3
 

Această dictatură a proletariatului, reprezentat de partidul comunist, are nevoie, pentru a 

putea fi aplicată, de stat. Aplicarea acestei dictaturi s-a făcut prin teroare și cu ajutorul unor 

mijloace care le-au fost puse la dispoziție reprezentanților partidului de către stat. Partidul și statul, 

prin îmbinarea ideii cu mijloacele de implementare a acesteia, a dat naștere unei alte forme de 

dominație politică, și anume, totalitarismul. Cu toate că acesta apare ca un ideal al regimului 

comunist de a crea ideea unei colectivități ce se opune individualismului, el sfârșește prin a distruge 

toate relațiile dintre oameni, de tip social, familial sau sentimental.   

În unele situații, revoluția comunistă a fost doar o revoluție națională, naționalismul 

reprezentând o armă a totalitarismului prin care marxist-leniniștii au putut cu ușurință să-și 

manifeste setea de dominare. În alte cazuri, naționalismul a fost o metodă de a extinde 

totalitarismul ajungâng chiar să sugrume trecutul, să vrea să-i șteargă specificul recentrându-l 

într-un prezent în care, în cele din urmă, credința (națională) și ficțiunea (comunistă) au început să 

se suprapună. Mai ales Coreea lui Kim Ir-sen, Albania lui Ever Hodja, România lui Ceaușescu, 

Bulgaria lui Jivkov au mizat pe acest registru.
4
 

După 1948, istoria se învăța în România în felul următor: orice copil afla la școală că 

istoria omenirii este succesiunea câtorva orânduiri sociale sau moduri de producție. Și anume: 

comuna primitivă, sclavagismul, feudalismul, capitalismul și, iată, prezentat triumfal pe toate căile 

și având deja în URSS un trecut glorios de 30 de ani, proaspăt apărutul socialism. El era varianta 

embrionară a comunismului în care vom intra. După el, timpul istoriei se va închide asupra lui. 

Omenirea va zburda pe o pajiște a eternității istoriei. Nu vom fi nemuritori, dar vom fi cu toții 

fericiți și egali.
5
 

Se poate vorbi și despre o relație între comunism și modernism, în sensul că gândirea lui 

Marx, născută dintr-o profundă analiză a capitalismului secolului al XIX-lea în Europa, în perioada 

de tranziție spre industrializare, devine un reper pentru modernitate. Capitalismul suținea 

individualismul și lăcomia, iar acestea erau generate de proprietatea privată.  Proprietatea privată 

ne-a făcut atât de stupizi și de unilaterali, încât un obiect devine al nostru abia din clipa în care îl 

avem.
6
 

Modernismul a fost prost înțeles de anumite elite din unele regiuni, care deveniseră într-o 

oarecare măsură frustrate de condiția de subdezoltare, iar marxismul reprezenta pentru ei trezirea la 

viață. De asemenea, marxism-leninismul a apărut și ca o soluție pentru țările rămase în urmă din 

punct de vedere economic, cum ar fi cazul Rusiei, din cauza Războiului Crimeii, sau cel al Chinei, 

din pricina Războiului Opiului. Putem astfel afirma că pentru unele țări comunismul a reprezentat 

soluția de a recupera o modernitate pierdută. De fapt, este vorba de o proastă înțelegere a 

modernității, deoarece numai astfel se poate înțelege faptul că acele ținuturi care s-au luptat contra 

ideologiei comuniste s-au putut bucura de o modernitate în adevăratul sens al cuvântului.  

Având rolul de a satisface complexul de modernitate al unor elite frustrate din cauza 

istoriei, odată ajunși la putere, marxism-leninismul a devenit paradigma contra-modernității și un 

garant al conservatorismului pentru populațiile în cauză. De altfel, colectivizarea agriculturii și 

interdicția aplicată țăranilor de a-și părăsi pământul, în programul tuturor regimurilor marxist-

                                                             
2 Ibidem, p.992 
3 Ibidem, p.22 
4 Ibidem, p.1003 
5 Pleșu, Liiceanu, Patapievici, O idee care ne sucește mințile, București, Editura Humanitas, 2014, p.56 
6 Scrieri din tinerețe, Manuscrise economico-filozofice, Marx-Engels, București, Editura Politică, 1968, p.579 apud 

Pleșu, Liiceanu, Patapievici, O idee care ne sucește mințile, București, Editura Humanitas, 2014, p.58 
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leniniste, pot fi asimilate unei reinstaurări a șerbiei, unui regres spre despotismul oriental, care 

precumpănea în societățile agrare, o caracteristică a modului de producție asiatică, pe care îl 

considera cel mai primitiv.
7
 

Despre modernitatea țării noastre, Horia-Roman Patapievici afirma: Prima deosebire majoră 

față de Occidentul a cărui cultură o împărtășește, constă în faptul că România a devenit modernă 

fără să fi trecut prin Ev Mediu feudal și regal, și fără a fi cunoscut Renașterea. Renașterea, ca 

mecanism cultural al reînvierii valorilor și ca aspirație sufletească față de un absolut actualizabil, 

cât și Evul Mediu, ca tradiție instituțională și condiție intelectuală obligatorie a formării 

modernității, sunt specialități mai degrabă occidentale decât bizantine. Or, România, dacă aparține 

vreunei lumi-ne putem îndoi de asta!- aparține acelei lumi paradoxale și magnifice care  fost 

prelungirea Imperiului Roman până la jumătatea secolului al XV-lea: Bizanțul. Un Bizanț care a 

fost cucerit de, și încorporat mai apoi în, Imperiul Otoman, imperiu care a dominat Europa de Sud-

Est până în secolul al XIX-lea.
8
 

Din punct de vedere spiritual, comunismul a atras oamenii, deoarece marxist- leniniștii au 

lucrat foarte bine cu sufletul și cu mintea acestora. Li s-a inoculat ideea de egalitate, de ură față de 

cel bogat și de cel străin, față de intelectuali. Au știut să lucreze cu sentimente vechi decât lumea, 

invidia și gelozia, care au apărut de la apariția focului, dar care se regăsesc și în pilda lui Cain și 

Abel. Cain s-a răzvrătit nu pentru că Abel avea trecere la Domnul, ci fiindcă   rămânea insensibil la 

munca și la truda lui, ignorându-i jertfa, suspinul. Am putea spune că astfel au pus bazele unei 

religii satanice, pentru că numai Satana a putut să-l învrăjbească pe Cain să scape de Abel, la fel și 

lumea condusă de teroriști avea nevoie de Lenin și de alții ca el pentru a-i distruge pe cei bogați, iar 

în schimbul sacrificiului aproapelui i se promitea proletarului paradisul care nu putea fi decât pe 

pământ. 

Spiritualitatea creștină s-a construit în jurul autorității instituției, principiului supunerii față 

de Dumnezeu, fidelității față de text, mărturiei, spovedaniei, renunțării și a implicat întotdeauna 

supunerea în fața preceptelor. Această codificare a relațiilor omului cu Biserica sa poate să fie 

aplicată religiei laice comuniste, raportului poporului cu partidul. ŖOricine să fie supus 

stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile 

care sunt au fost rânduite de Dumnezeuŗ, a spus Sfântul Pavel în Epistola către romani. Dacă nu e 

putere decât de la Dumnezeu, orice putere e dorită de Dumnezeu, a fi supus puterii înseamnă a fi 

supus lui Dumnezeu, în tradiția creștină.
9
 

Scopul acestui capitol nu este de a face aici decât o scurtă trecere în revistă a perioadei 

comuniste, deoarece istoria comunismului este o istorie ce poate fi interpretată în diferite feluri. 

Ceea ce vreau să surpind este prezentarea fondului pe care au fost nevoiți să scrie scriitori ca și 

Constantin Mateescu, care au refuzat și au încercat să nu facă o literatură de propagandă. 

Până la ei trebuie aduși în discuție cei care s-au adaptat vremurilor și au scris conform 

cerințelor partidului. În ceea ce privește literatura scrisă sub regim comunist sau socialist, trebuie 

precizat de la început faptul că nu se poate da o explicație acesteia tocmai datorită faptului că a 

apărut și s-a dezvoltat în timpul unei guvernări totalitare.  

Foarte mulți critici și istorici literari au căzut de acord că literatura scrisă în perioada 

comunistă nu este decât o literatură de propagandă, iar pentru mulți dintre scriitorii vremii doar o 

modalitate de supraviețuire. Toate cărțile care ar fi putut reprezenta un pericol pentru aparatul 

politic represiv trebuiau interzise. Literatura de tip propagandistic a controlat cu timpul nu numai 

producția editorială, dar și conștiința scriitorilor. Scriitori destoinici au căzut în capcana regimului, 

mizând pe ideea că ceea ce fac este bine, deoarece au mai făcut-o și alții în epoci asemănătoare și 

sperau ca evoluția ulterioară a literaturii și a istoriei să determine selectarea unor opere care să-i 

facă cunoscuți. Practic, se poate observa cu ușurință, că patriotismul a fost impus cu forța în rândul 

                                                             
7 Ibidem, p.996 
8  Pleșu, Liiceanu, Patapievici, op.cit. p.140-141 
9 Thierry Wolton, op.cit.,p.997-998 
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unor scriitori și critici literari: Critica și spiritul lucid ierarhizant au constituit ținta unei presiuni 

constante și a unor încercări repetate de intimidare.
10

 

Scriitorii considerați dușmani trebuiau să fie demoralizați, descurajați, intimidați prin teroare 

și panică: Îl demoralizezi, îl dezorientezi, dar nu îl nimicești cu totul, căci ai nevoie de el pentru a-ți 

motiva prezența și leafa și pentru a te legitima.
11

 Din păcate, regimul dictatorial a considerat 

literatura și scriitorii drept instrumente în atingerea scopului său: manipularea populației. 

Eugen Negrici în cartea sa Literatura română sub comunism vorbește de trei etape ale 

comunismului românesc, etape care corespund de altfel evoluției literaturii din acea perioadă. Prima 

etapă este cea a pătrunderii comunismului în țara noastră, care a fost impus cu ajutorul tancurilor 

Armatei Roșii. Acestei etape îi corespunde, după cum constată istoricul Eugen Negrici,  o literatură 

de propagandă și de agitație al cărei repertoriu era hotărât la Moscova și dictat de acolo. 

Totuși scriitorii cei mai de seamă ai literaturii române au cunoscut în ultimii ani ai acestei 

perioade o dezvoltare deosebită. De exemplu, traseul lui Mihai Sadoveanu de la Șoimii la 

capodopera Nicoară Potcoavă, e de un interes extraordinar. De asemenea, drumul lui Camil 

Petrescu, de la dramaturgia sa puternică, originală, uneori individualistă și psihologică, până la 

drama Bălcescu, sau de la romane ca Patul lui Procust la romanul Un om între oameni, surprind o 

dezvoltare a scriitorului spre direcția prozei realiste. Sau cazul operei Desculț a lui Zaharia Stancu, 

operă iubită de cititorii români și tradusă în foarte multe limbi străine. 

Literatura cunoaște apariția unor genuri ca schița, reportajul literar, iar realitatea din nuvele 

e mai săracă decât cea din ziare. Proza de mică întindere este la mai mare căutare decât romanul, 

deoarece prin temele abordate se apropie mai mult de problemele timpului și de lupta clasei 

muncitoare pentru socialism. 

A doua etapă apare spre sfârșitul primului cincinal de regim democrat popular, după 

congresul XX al P.C.U.S, când literatura pare să respire și ale  cărei atribute îi sunt recunoscute și 

azi prin opere ca: Bietul Ioanide, George Călinescu (1953), Toate pânzele sus, Radu Tudoran 

(1954), Moromeții, Marin Preda (1955), Cronică de familie, Petru Dumitriu (1957), Groapa, Eugen 

Barbu (1957). Aceste cărți au fost acceptate, deoarece prelungeau perioada noastră interbelică, erau 

realiste și criticau societatea burgheză. Dar, cu toate acestea, nu ar fi putut fi puse în circulație, dacă 

nu ar fi conținut elemente care să servească regimului și ideologiei lui. 

Aceste cărți au reprezentat puncte de plecare pentru viitorii scriitori ai izolaționalismului 

ceaușist: Bietul Ioanide- punct de plecare pentru romanul citadin și cel tipologic, Moromeții- pentru 

proza postbelică, dedicată lumii satului și ignoranței complexității sufletești a țăranului, Groapa- 

pentru prozele pitorești, de mediu exotic, Toate pânzele sus pentru romanele de aventuri, O cronică 

de familie pentru romanul tipologic, istoric și de mediu. 

Despre această perioadă de glorie, Ana Selejan afirmă: Nouă ani în care s-a plivit vârtos 

spațiul nostru spiritual, felurit colorat, împestrițat cu flori de câmp, cu flori domnești, unele 

mărunte ca cimbrișorul, altele mijlocii sau mai înălțate, frumos sau urât mirositoare, după cum le-a 

întrupat Creatorul pe pământ, fiecare își va avea motivația nașterii și ființării sale. Și toate la un 

loc alcătuiau o priveliște firească, echilibrată, nici olimpian-strălucitoare, nici răzlețite oaze în 

pustiu. Și toate la un loc, hrănindu-se mai bine sau mai rău din același pământ, încălzite mai mult 

sau mai puțin de același soare, înmulțindu-se în timp, rămânând fiecare cu individualitatea și 

soarta sa. Și toate vorbeau românește, mai răstit, mai duios, mai înțelept, mai cețos, mai spurcat, 

mai anapoda și-n câte feluri că deh! mare-i grădina Domnului- și apoi nu-i așa? nici într-o familie, 

cât de mică, adeseori nu vorbesc toți aceeași limbă. Ba să vorbească toți aceeași limbă! Și să 

poarte toți aceleași haine! Și să aibă aceeași culoare! Și să fie grădina cât de mare, dar fără domn! 

Și fără Dumnezeu!...Și poruncile au început să fie duse la îndeplinire.
12

 

                                                             
10 Eugen, Negrici, Literatura română sub comunism, Cartea fundamentală, București, Editura Fundației Pro, 2003, p.12 
11 Ibidem, p.13 
12 Ana, Selejan, Literatura în totalitarism, 1952-1953, Sibiu, Editura Thausib, 1995, p.240 
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Coroborând toate trăsăturile realismului socialist și delimitându-l din punct de vedere istoric, 

l-am putea considera un curent literar alături de romantism, tradiționalism ș.a. Generalități: toate 

domeniile vieții sunt puternic marcate prin trecerea la orânduirea comunistă. Ca urmare, literatura 

va deveni un instrument de propagandă și educare a maselor în spiritul politicii Partidului Comunist 

Român. În 1946 are loc primul congres al scriitorilor români care trasează noua direcție de 

dezvoltare a literaturii. Prin acest congres se intaurează literatura realist socialistă. Acest termen a 

fost pus în circulație de Jdanov la congresul scriitorilor ruși. Caracteristici: scriitorul ilustrează în 

mod mimetic realitatea; societatea se împarte în două categorii (buni și răi), proces numit 

maniheism; romantismul revoluționar; literatura își diminuează valoarea, devenind un mijloc de 

educație a maselor în spiritual formării omului nou.  

Poezia: O tânără generație de poeți ia naștere animată de idealurile construirii lumii noi: Mihai 

Beniu, Dan Deșliu, Maria Banuș, Veronica Porumbacu, Eugen Jebeleanu. Caracteristici: poezia 

devine epică; se utilizează cultul personalității (Stalin, Lenin); se dedică poezii lui Gheorghe 

Gheorghiu Dej; de-a lungul acestor ani s-au cultivat mai multe genuri de poezie: ironică, poezie-joc, 

balada alegorică, diluând toate realitățile amenințătoare în umor. Proza: începe să se cultive 

reportajul literar, pamfletul, schița, nuvela, romanul; operele surpind realitatea în mod mimetic, 

îndoctrinând populația. Caracteristici: tematică standard: operă cu mesaj; personajele devin tipice; 

se orientează spre tema rurală: satul istoric (Moromeții, M. Preda), satul contemporan (Mitrea 

Cocor, M. Sadoveanu); se cultivă romanul istoric, de aventuri. Dramaturgia: se preconizează un 

teatru militant cu prezență activă în actualitatea luptei de clasă și solidaritate a întregului popor în 

jurul idealurilor partidului comunist; o altă trăsătură semnificativă a realismului socialist a fost 

necesitatea unui erou pozitiv.
13

 

A treia etapă ia naștere după evenimentele din Ungaria, din 1956, și anume Revoluția 

Ungară împotriva dictaturii bolșevice și a ocupației sovietice când studenții au declanșat o 

demonstrație pașnică, care s-a transformat într-o revoluție violentă, sfârșită printr-un masacru comis 

de trupele sovietice. Acum literatura propagandistă, constată Eugen Negrici, revine în forță și va 

avea o longevitate nebănuită și o deosebită continuitate tematică. A purtat diverse denumiri: 

literatură proletară, literatură militantă, realism socialist, umanism socialist, revoluția cultural 

proletară, iar modelul acesteia a fost implementat la noi de U.R.S.S. și a rămas nemodificat timp de 

două generații de ideologi. Originile acestei literaturi se găsesc în articolele lui Lenin despre 

literatura de partid din 1905, în lucrările congreselor staliniste ale partidelor și ale scriitorilor 

sovietici din anii 30. 

 Tot Ana Selejan aserționează: Azi știm că în Uniunea Sovietică, construirea socialismului a 

avut drept rezultat în literatură, nașterea și dezvoltarea realismului socialist. De aici am tras o 

primă concluzie: drumul parcurs de literatura oricărui popor care a înfăptuit trecerea 

revoluționară spre socialism, a fost drumul însușirii și dezvoltării metodei realismului socialist. Ca 

atare: avem dreptul să vorbim despre perioada 1944-1949 ca despre o perioadă de cotitură în 

literatura noastră, doar dacă momentul trecerii spre literatura realismului socialist poate fi plasat 

înlăuntrul ei.
14

  

 Referitor la perioada 1965-1971, Eugen Negrici constată că acum în România s-ar fi putut 

scrie lucruri îndrăznețe, dacă sertarele scriitorilor nu ar fi fost aproape goale, ca și în 1990. Proza 

a încercat să se ridice prin reluarea și adaptarea unor teme ale literaturii interbelice sau pe adoptarea 

unor inovații ale romanului francez, plecând de la premisa că progresul literaturii se poate face, în 

situații de criză, și prin mimesis, imitație. 

 Scriitorii se bucurau de libertatea de care aveau parte, dar, de fapt ei se aflau tot sub 

conducerea propagandei care nu făcuse altceva decât să-și schimbe tacit obiectivul. Erau folosiți 

pentru a schimba imaginea țării în lume, dar cu scopul pătrunderii unei alte imagini, cea a 

conducătorului Nicolae Ceaușescu, care se folosea de imaginea glorioasă a poporului român și de 

                                                             
13 https://www.scribd.com/document/54947957/Realismul-Socialist, accesat în data de 28.12.2018 
14 Ibidem, p.243 

https://ro.wikipedia.org/wiki/URSS
https://ro.wikipedia.org/wiki/Masacru
https://www.scribd.com/document/54947957/Realismul-Socialist
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nume ca Mihai Viteazu, Mircea cel Bătrân și mulți alții pentru a manipula poporul român, 

considerându-se ultimul conducător demn din istoria măreață a patriei. Astfel, propaganda le aduce 

aminte că nu puteau fi mai mult decât fuseseră la 1950 și visul lor ia sfârșit. Proza trebuia să reflecte 

dorințele partidului. Sartre este cel care confirmă acum legătura dintre proză și ideologie.  

 Tot acum este perioada în care debutează și Constantin Mateescu, care în cartea sa Marea 

Hăituială prezintă drumul parcurs de la scrierea unei opere până la publicarea ei. Practic, prezintă 

lupta dusă cu revistele și cu editurile pentru publicarea propriilor cărți, fără ca acestea să suporte 

prea multe modificări față de varianta originală. Scriitorul consideră că datorită literaturii 

memorialistice de după 1990 au putut fi scoase la suprafață mecanismele prin care puterea își 

manifesta autoritatea asupra creațiilor literare. Pe de altă parte, în aceste eseuri memorialistice au 

fost omise sau ocolite cu abilitate, cu o pudibonderie ușor de înțeles, numeroase cedări în fața liniei 

impuse de Partid: ușurătatea cu care își dădeau avizul pentru cărțile rudimentare ce conțineau 

elogii, pornografie encomiastică sau tematică uzinieră și colhoznică, respingerea dintr-o prudență 

excesivă a unor volume bine scrise, dar ambigue, primejdioase sau numai evazioniste, și, mai ales, 

intruziunea în textul autorilor- eliminarea unor pasaje întregi sau chiar capitole, modificarea 

formulărilor ce ar fi putut să cadă sub suspiciunea de subversitate, înlocuirea (cu textul personal al 

editorului) unor sintagme sau vocabule impudice, vulgare sau cu conotații erotice (adesea 

inocente) lezând morala proletară sau scoaterea expresiilor cu iz de misticism (o, Doamne, ce 

Dumnezeu făcuși, bătu-te-ar Sfântul sau Domnul să te aibă în pază), operații ce ar putea să pară 

azi ridicole.
15

 

 Așa cum cu ușurință se poate constata, în spatele tuturor acestor nelegiuri se află spaima, 

frica editorilor de a nu-și pierde serviciul, de a-și asigura imunitatea, și preferau să taie, să insereze 

fragmente care să fie pe placul partidului, sau să blocheze publicarea unor volume, mergând chiar 

până la distrugerea destinului unui scriitor. 

 Povestește cu mare durere în suflet perindarea de la o revistă la alta, de la Luceafărul, 

considerată revistă pentru debutanți, la Gazeta literară, unde se publicau doar scrierile scriitorilor 

de la Uniunea Scriitorilor și la multe altele. Îi refuză pe cei care îi propun schimbarea textului, cum 

este cazul lui Betty Caragiale, șefă la o editură pentru copii, care îi propune să schimbe cadrul unei 

povestiri cu unul de iarnă, pentru că se apropia Crăciunul, dar este refuzată, deoarece schimbarea i-

ar fi modificat întreg cursul operei care era de preferat să rămână original. Îl deranjau astfel de 

recomandări, mai ales cele care afectau firul narativ al povestirilor. 

 Debutează cu mare bucurie în revista Flacăra cu nuvela Delincventul, cu ajutorul 

tovarășului său Roda, care se pare că-și făcuse un hobby din debuturi. 

 Trece și prin trauma trăită de un scriitor a cărui operă este modificată și adaptată cerințelor 

vremii, în momentul în care îi apare în revista Luceafărul o operă intitulată Femeia în albastru, în 

care modificările au fost extreme de vizibile, plecând de la titlu și până la conținut. Redactorii 

tăiaseră, fără să-l consulte, alineate întregi și cuvinte, propoziții, modificaseră o frază ce lăsa 

narațiunii o deschidere incertă cu un happy-end, totul pentru  a-i da o culoare socialistă operei. 

Primisem prima lecție de ingerință a Puterii în intimitatea trudei mele literare.
16

 Cu toate acestea, 

nutream nădejdea, ca toată lumea, că lucrurile se vor schimba treptat în bine.
17

 

 Nu pot să trec peste relatarea momentului de bucurie a primirii primului exemplar al cărții 

Rochia cu anemone, mai ales că a avut loc tardiv, în comparație cu mulți dintre colegii săi care 

intraseră în circuitul literar de aproape cincisprezece ani, deveniți vedete peste noapte și ale căror 

nume apăreau cu ușurință pe prima pagină a revistelor sau la emisiunile radio. Bucuria are însă altă 

valoare, deoarece e trăită de un scriitor care s-a ferit să facă o literatură de propagandă, fapt realizat 

de puțini scriitori din acea perioadă: Debut tardiv, s-ar spune, dar semnificativ pentru un snop de 

                                                             
15 Constantin, Mateescu,  Marea Hăituială,  Râmnicu Vâlcea, 2007, p.8 
16 Ibidem, p.49 
17 Ibidem, p.54 
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prozatori care au refuzat mai mult de un deceniu să publice literatură de comandă socială.
18

 Putem 

spune că ceea i-a făcut să reziste pe astfel de scriitori nu sunt decât răbdarea, speranța și o credință 

nemărginită. 

 Anunțat drept viitorul omenirii, comunismul, care a pretins că e artizanul modernității, a 

rămas o doctrină în esență retrogradă, ieșită direct din secolul al XIX-lea, devenind salvarea unor 

țări preocupate să obțină un progres impus de secolul XX, dar închizându-le într-o formă de 

primitivism colectiv a cărui barbarie a distrus un număr inimaginabil de vieți.
19
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Abstract: Romanticism, naturalism, realism are all to be found throughout Barbu Șt. Delavranceařs short 

stories, both as literary influences and as individually artistic approaches. The portraits Delavrancea 
creates for his characters are usually a mixture between romantic and naturalistic features. This paper aims 

to present the corresponding symptomatology of naturalist characters, by providing examples from three 

short stories dedicated to such complex individualities: Zobie, Iancu the poltergeist and the Troubadour. 
This paper will also provide literary insights upon the aesthetic and artistic value of these characters. 

  

Keywords: naturalism, grotesque, symptomatology, characterřs typology, romanticism 

 

 

Romantismul, naturalismul, realismul toate aceste curente literare se găsesc din abundență 

pe tot parcursul nuvelelor lui Barbu Șt. Delavrancea, atât ca influențe literare, cât și ca abordări 

artistice individuale. Portretele pe care Delavrancea le creează pentru personajele sale reprezintă un 

amestec de caracteristici romantice și naturaliste. Lucrarea de față urmărește să prezinte 

simptomatologia corespunzătoare personajelor naturaliste, oferind exemple din trei nuvele dedicate 

unor astfel de individualități complexe: Zobie, Iancu Moroi și Trubadurul. Această lucrare își 

propune, de asemenea, să ofere perspective asupra valorii estetice și artistice a acestor personaje.  

Personajul cu influenţe naturaliste la Barbu Şt. Delavrancea este caracterizat în primul rând 

de minuţiozitatea tehnicii observaţiei, bolile de care suferă acesta sunt descrise în detaliu, 

insistându-se asupra episoadelor semnificative ale manifestărilor lor, dovedind o foarte bună 

cunoaştere a factorului clinic şi a numeroaselor cunoştinţe din domeniul medical. Adesea, boala ia 

dimensiuni monstruoase la Delavrancea, fiind descrisă  în totalitatea manifestărilor ei exterioare, 

atingând grotescul şi morbidul. 

 „Guşatul Zobie‖ este încadrat de către Dan Mănucă
1
 în categoria celor care suferă de boala 

Bassedow-Graves. 

 Din punct de vedere clinic, această boală este caracterizată printr-o dereglare a glandei 

tiroide, responsabilă de secretarea unor hormoni cu rol esenţial. În primul rând, monstruozitatea lui 

Zobie poate fi probată şi din acest punct de vedere. Boala de care suferă acesta îi oferă un aspect 

fizic degradant: „Capul lui mare ca o baniţă să reazămă p-un gît înfundat în umeri. Picioarele şi 

mîinele-i cată anapoda. Faţa, lată şi scofîlcită, la fitece pas se strîmbă.[…] Ochii adormiţi nu spun 

nimic. Buza de jos se resfrînge pe bărbie. Pieptul dezvelit e blănit cu păr roşcat, ca de vulpe.ŗ
2
 

Portretul de tip naturalist este conturat cu ajutorul descrierii, dar mai ales făcându-se apel la un 

bogat limbaj figurat. Variatele comparaţii, susţinute adesea de epitete cromatice, reprezintă imagini 

de o claritate „deranjantă‖ la nivelul textului. Forme arhaice ale verbelor şi ale substantivelor redatu 

stilul artistic delavrancian.  

„Guşatul‖ este denumit astfel datorită acestei dereglări a glandei tiroide, care se manifestă 

mai ales prin aceste guşe, pe care le prezintă personajul: „Iar guşele, înlorite ca la un curcan, şi le-

                                                             
1Dan Mănucă, „Caragiale şi Delavrancea: posomoreala naturalismului, accesat la 19.02.2019, la URL: 

http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=395, în Revista Limba Română, Nr. 5-6, anul XIX, 2009 
2 B. Şt. Delavrancea, Nuvele, Bucureşti, Editura Pentru Literatură, 1965, p. 112 

http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=395


Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

894 
 

aruncă pe spete, şi le mişcă moale şi gras în mersul lui şontîcîit pe piciorul drept.ŗ
3
  Aşa cum am 

amintit anterior, precizia şi simplitatea lexicului, apelându-se adesea la cuvintele cele mai puţin 

abstracte, descriu puternice imagini vizuale cu impact decisiv asupra textului. De asemenea, 

freamătul permanent prezent în „vorbirea acestuia‖ şi faptul că nu poate articula cuvintele, se pot 

pune cu siguranţă pe seama tiroidei, situată la nivelul gâtului. Un alt semn al bolii este şi o oarecare 

inflamaţie, în special la nivelul părţii inferioare a picioarelor, ceea ce reiese din citatul mai sus 

menţionat, dar şi o paralizie parţială a acestui membru: „Rezemîndu-se de ciomag, tîrîndu-şi 

piciorul drept, moale de la gleznă, [...]ŗ
4
 Sintagma „viţioane de părŗ este de asemenea, 

reprezentativă pentru ilustrarea clinică a bolii, pilozitatea redusă fiind unul dintre semnele acesteia. 

 Episodul semnificativ al nuvelei coincide cu unul dintre episoadele eseţiale, care certifică 

într-un fel boala propriu-zisă. Delirul care îl cuprinde pe Zobie când începe să îi lovească şi el la 

rândul lui pe copii, are rădăcini reale în patologie. Din punct de vedere medical, boala Bassedow, 

agravează unele boli psihice preexistente, iar un lucru foarte important de luat în seamă este faptul 

că persoanele care suferă de acestă afecţiune trebuie protejate de şocuri puternice, deoarece sunt 

foarte sensibile din punct de vedere emoţional. Astfel se poate explica momentul cu impact decisiv 

în deznodământul nuvelei şi, implicit în cel al  personajului. „Zobie urla, învârtind ciomagul pe 

dasupra capului. Ochii săi erau ca două picături de sînge. Fălcile îi tremurau şi buza de jos i se 

lungea din ce în ce.[ ...] Faţa i se învineţi, Cu gura căscată căută să muşte, şi, cînd văzu pe unul din 

ei trei azvîrlit în rîu, îşi ieşi din fire.ŗ
5
 

 Delavrancea cunoştea, se pare, foarte bine simptomatologia anumitor boli, influenţa 

naturalismului regăsindu-se pe deplin în scrierile acestuia. În cazul lui Zobie, am demonstrat că 

această simptomatologie este redată din punct de vedere clinic la nivelul textului, iar în ceea ce 

priveşte actul artistic, acesta este împins spre grotesc, stilul reprezentat de limbajul figurat („Ochii 

săi erau ca două picături de sînge.ŗ
6
) este nuanţat întocmai după trăsăturile romantice. Gradaţia 

joacă şi ea un rol foarte important, reprezentată în special de imaginile vizuale şi motorii, care, după 

părerea mea, reprezintă întreaga valoare a textului. Însumarea tuturor acestor imagini cu impact 

puternic asupra cititorului redau textul nuvelei  Zobie. 

 Este de remarcat faptul că această categorie de personaje „izolate‖ construită de către 

Delavrancea, se regăseşte de cele mai multe ori în titlul nuvelei în cauză. Este cazul lui Zobie, Iancu 

Moroi, Milogul sau Trubadurul.  În opinia mea, acest fapt reuşeşte să accentueze caracterul de 

„izolat‖ al personajului principal, tocmai prin faptul că se extinde la nivelul întregului text prin titlu. 

 Iancu Moroi este prezentat de către autor încă de la începutul nuvelei drept un personaj 

„decăzut‖, „într-un proces de degradare continuă‖: „Figura prelungită şi galbenă, barba rară şi 

căruntă, ochii albaştri şi stinşi ai d-lui Moroi îmbătrîniră într-o secundă. Acest cap blajin şi trist, 

abia susţinut de un gît scofîlcit, păru că se descompune. În locul ochilor şi gurii se adînciră două 

umbre profunde.ŗ
7
  Despre boala de care suferă Iancu Moroi nu se ştie în mod concret, se poate 

afirma cu siguranţă doar despre atacul de hemoptizie din finalul nuvelei. În orice caz, nu este greu 

de ghicit, potrivit numeroaselor episoade clinice ale bolii descrise în text, că este vorba de 

tuberculoză. Sofi, soţia acestuia precizează: „Ai dori să te privesc ca pe-o icoană, să trăiesc numai 

cu tusea, cu junghiurile şi cu palpitaţiile d-tale?ŗ
8
 

 Stările sale sunt anticipate cu ajutorul procedeului artistic al gradaţiei: „Trist, slab, cu capul 

rezemat într-o mînă, căuta în întunericul creierului ceva care să îl răpească din mijlocul sunetului 

de bani, din rîsul şi din cearta tuturor. Puţinul sînge ce mai avea i se strîngea la inimă. Un frig de 

gheaţă îi şerpuia prin şira spinării, împrăştiindu-se, ca prin nişte ţevi, în tot trupul, din creştet pînă 

în tălpi. În fundul urechilor, un vuiet ca o apă ce se aude noaptea în depărtare. Uneori, aiurit, îşi 

                                                             
3 B. Şt. Delavrancea, Nuvele, Bucureşti, Editura Pentru Literatură, 1965, p. 112 
4 Ibid., p. 115 
5 Ibid., p. 118 
6 Ibidem 
7 B. Şt. Delavrancea, Nuvele, Editura Pentru Literatură, Bucureşti, 1965, p. 43 
8 B. Şt. Delavrancea, Nuvele, Editura Pentru Literatură, Bucureşti, 1965, p. 43 
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simţea creierul stingându-i-se încetul cu încetul, ca un cărbune care se înfaşe în stratele sale de 

cenuşe.ŗ
9
 De ficare dată la început i se construieşte un portret fizic si unul sufletesc, bazate pe 

abundenţa adjectivelor. Cele două adjective: „tristŗ şi „slabŗ redau portretele amintite. Cu ajutorul 

gradaţiei, naratorul evocă simptomatologia personajului, abordându-le într-un limbaj abundent 

figurat şi poetic. Verbele utilizate sunt extrem de sugestive în exprimarea artistică, adesea autorul 

utilizând forme verbale arhaice pentru a spori poeticitatea. Astfel reies o multitudine de metafore şi, 

în special de personificări: „un frig de gheaţă îi şerpuia prin şira spinării, împrăştiindu-se ca prin 

nişte ţeviŗ (metaforă), „creierul ...ca un cărbune care se înfaşe în stratele sale de cenuşeŗ 

(comparaţie şi personificare). 

 Din punct de vedere clinic, simptomele bolii sunt foarte clar şi concis redate, fiecare aspect 

prezentat anticipându-l pe următorul. Adesea, tuberculoza se manifestă prin episoade semnificative, 

care sunt „pregătite‖ de anumite stări definitorii: ameţeală constantă, paloare, transpiraţie 

abundentă, tremur, creşterea sau scăderea bruscă a pulsului, respiraţie greoaie. Toate aceste 

simptome se regăsesc în pasajul descris anterior, ceea ce este de reţinut fiind faptul că toate aceste 

episoade semnificative de care am amintit, sunt poeticizate şi transformate în momente-cheie ale 

textului, aşa cum sunt la rândul lor, momente-cheie în simptomatologia bolii. 

 „Mînele şi picioarele îi tremurară. Inima îi zvîcni, apoi bătu încet-încet. Pe gît simţi un gust 

de rugină, amăriu şi coclit. În toată gura lui arsă o umezeală crudă şi sărată. Atunci, în întunericul 

adînc al nopţei ş-al dezgustului, tresări. […] Cînd oticni, într-o tuse scorboroşită, un clăbuc sărat 

şi coclit îi umplu gura. Mînele i se înfipseră în beregată. Degetele i se încordară ca nişte arcuri de 

oţel. Năbuşi.[…] O sudoare-i scăldă trupul şi i-l îngheţă, ca un strat de zăpadă din creştet pînă la  

tălpi. […] Din creştetul cerului se sparse un trăsnet teribil. Moroi sări din loc. Mînele îi căzură de 

la gît. La lumina care aprinse întunericul, răsuflarea lui înecată năvăli afară cu un sul roşu de 

sânge. Noaptea înghiţi din nou acei ochi scoşi afară din orbite şi gura aşa de căscată, încît trosnise 

din încheieturile fălcilor.ŗ
10

 

 Predominarea imaginilor vizuale, caracterizate de o abundenţă a epitetelor cromatice, a 

personificărilor şi a comparaţiilor, nu este singura calitate a limbajului figurat. Raportarea acestor 

trăiri şi episoade ale bolii la atmosfera din exterior, la dezlănţuirea naturii şi la cadrul nocturn este o 

caracteristică de origine romantică. Noaptea care înghite din nou acei ochi scoşi afară din orbite, 

poate prefigura moartea, prezentă în natura personajului încă de la început. Trăsnetul teribil care se 

sparge din creştetul cerului are multiple semnificaţii. În primul rând, verbul sparge răsună cu ceea 

ce se întâmplă atât la nivelul fizic al personajului, dar şi la nivelul exterior al naturii. „Cerul‖ pare să 

fie însuşi capul lui Moroi, la nivelul căruia se produce un posibil accident cerebral, „creştetul‖ fiind 

specific zonei cerebrale. 

 Din punct de vedere clinic, episodul hemoptiziei (episod specific tuberculozei) este descris 

în amănunţime, implicând spasmele şi convulsiile („Degetele i se încordară ca nişte arcuri de 

oţelŗ
11

), prezenţa sângelui, (redată printr-o multitudine de imagini poetice sugestive: („gust de 

rugină, amăriu şi coclit, clăbuc sărat şi coclitŗ
12

), creşterea şi scăderea pulsului (Inima-i zvîcni, 

apoi îi bătu încet-încet.), încheindu-se cu anemia provocată de pierderea sângelui, şi reprezentată de 

mometul lovirii la cap. („Se trînti pe marginea unui scaun. Scaunul se răsturnă. Şi el căzu cu capul 

pe scânduri.ŗ
13

) 

 Întregul text se bazează pe acest episod din finalul nuvelei, tot mesajul fiind redus la 

afirmaţia lui Moroi, rostită pe un ton de sentinţă: „N-am murit încă!ŗ
14

  Drama psihologică a 

acestui personaj este redată de-a lungul nuvelei, dar punctul culminant este singurul care animă 

acest text literar. Cele două evenimente din final, moartea lui Iancu Moroi, datorată unei „ruperi de 

                                                             
9 Ibidem, pp. 50-51 
10 B. Şt. Delavrancea, Nuvele, Editura Pentru Literatură, Bucureşti, 1965, p. 60 
11 B. Şt. Delavrancea, Nuvele, Editura Pentru Literatură, Bucureşti, 1965, p. 60 
12 Ibidem 
13 Ibidem, p. 61 
14 Ibidem, p. 62 
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vînăŗ
15

 şi îmbolnăvirea directorului, datorată episodului atacului suferit de Iancu Moroi, sunt 

prezentate în raport de cauzalitate. Drama lui Moroi pare proiectată asupra directorului care se 

îmbolnăveşte de epilepsie. Şi aceasta din urmă poate fi probată din punct de vedere clinic, 

declanşându-se în momente de încordare maximă, în tulburări psihice sau în momente de şoc. 

 Eroul romantic al lui Delavrancea se înscrie în simptomatologia cu influenţe naturaliste în 

primul rând prin somnambulism, identificat de mai mulţi critici literari, precum G. Călinescu: „El e 

somnambul, absorbit de vis, obsedat de mistica numerelor şi de macrocosm.ŗ
16

; Ioana Em. 

Petrescu:„Dar suferinţa care îl preocupă constant în opera sa sînt maladiile nervoase. Eroul cel 

mai caracteristic al   prozei lui Delavrancea e visătorul, trubadurul romantic situat la hotarul 

dintre vis şi viaţă, personajul care teoretizează asupra virtuţilor lenei...ŗ
17

; sau Al. Săndulescu: 

„Eroul lui Delavrancea e un hipersensibil, un somnambul şi un lunatic, definind basmul pe urmele 

lui Schopenhauer ca o „literatură a visuluiŗ, iar visul ca „cealaltă jumătate a vieţii pipăiteŗ.
18

 

 Somnambulismul este la origine o deviere a somnului care se manifestă pregnant şi la 

nivelul psihicului, în special atunci când starea de veghe se prelungeşte şi în realitate. Adesea, este 

caracterizată şi prin anumite acţiuni pe care somnambulul le realizează în timpul acestor episoade, 

care se petrec mai des în a doua parte a nopţii. Trubadurul lui Delavrancea întruneşte mare parte a 

acestei aşa-zise „simptomatologii‖ de care am amintit. Şi nu ne referim doar la anumite momente 

ale nuvelei care redau întocmai anumite episoade ale acestei manifestări, dar mai ales la faptul că 

originea acestei devieri se regăseşte mai ales în copilărie. Delavrancea ilustrează personalitatea 

Trubadurului, punând accent în special pe copilăria acestuia, alcătuită din basme (vise, iluzii), din 

momente de lucidate amestecate cu vise, şi mai ales anumite pierderi tragice, precum Bălaia, sau 

vocea maternă. 

 Portretul fizic abundă în figuri de stil şi imagini artistice, alcătuite în manieră romantică şi 

tradiţională deopotrivă: „Pe supt pielea lustruită a obrajilor lui se resfirau, ca o reţea vânătă, firele 

vinelor. Gura mică, cu nişte buze subţiate, ca un arc tras cu creionul pe hîrtie albă. Ochii verzi 

dormitau supt pleoapele moleşite, şi părul negru i-atîrna în talaji cu lumini argintii pe spete 

înguste.ŗ
19

 Arta descrierii este magnifică la Delavrancea, majoritatea trăsăturilor fizice fiind 

evidenţiate şi exagerate cu ajutorul limbajului figurat. Aproape majoritatea portretelor lui 

Delavrancea sunt extrem de stilizate, chiar dacă această descriere minuţioasă ar trebui să fie una 

obiectivă, „ştiinţifică‖ şi „rece‖. 

 De asemenea episoadele prin care se manifestă simptomatologia sunt din nou expuse 

detaliat, insistându-se pe tehnica observaţiei amănunţite: „Ochii i se supseră. Picioarele i se tăiară 

de la genunchi. Îl luarăm de subţiori. Mîinile îi căzură moi, legănîndu-i-se din umeri. Capul i se 

dete pe spate, cletănîndu-se ca şi cum ar fi fost un ghem legat c-o sfoară cu care te-ai juca.ŗ
20

 

După cum am afirmat mai sus, Delavrancea încearcă să adopte metoda naturalismului, dar nu va 

reuşi, eşuând chiar în obiectivitate, după cum afirmă Ioana Em. Petrescu: „Delavrancea preia 

procedeul naturalist, trădîndu-i însă finalitatea ultimă Ŕ obiectivitatea. Căci, în nuvelele sale, 

„grefier al realităţiiŗ este unul dintre personaje şi acest personaj, fie el Iancu Moroi, Trubadurul, 

bursierul sau doctorul din Linişte, nu poate avea faţă de lume privirea   impersonală a savantului, 

ci privirea absentă a înstrăinatului.ŗ
21

 Acest aspect esenţial surprins de către Ioana Em. Petrescu 

relevă întocmai încercările pe care le experimentează Delavrancea în domneniul literaturii.  

 Anumite elemente simbolice, cu rol mistico-magic, precum luna plină, mirosul morţii, 

vioara, vor fi momente-cheie sub care se va construi personajul principal. Din punct de vedere 

                                                             
15 Ibidem, p. 63 
16

G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura 

Minerva, Bucureşti, 1982, p. 570 
17Ioana Em. Petrescu, Configuraţii, Ediţia a II-a, Societatea Culturală „Lucian Blaga‖, Cluj-Napoca, 2002, p. 128 
18Al. Săndulescu, Delavrancea, Editura Albatros, Bucureşti, 1970, p. 79 
19 B. Şt. Delavrancea, Nuvele, Editura Pentru Literatură, Bucureşti, 1965, p. 124 
20 B. Şt. Delavrancea, Nuvele, Editura Pentru Literatură, Bucureşti, 1965, p. 129 
21Ioana Em. Petrescu, Configuraţii, Ediţia a II-a, Societatea Culturală „Lucian Blaga‖, Cluj-Napoca, 2002, p. 126 
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stilistic Trubadurul întruneşte numeroase calităţi, unele dintre ele fiind chiar în contradicţie unele cu 

celelalte. În această nuvelă, Delavrancea insită poate cel mai mult asupra făuririi unui „limbaj 

ştiinţific‖ al personajelor, realizând de această dată, portretul unui intelectual romantic, înclinat spre 

a explica anumite cauzalităţi. Căci personalitatea contradictorie a Trubadurului nu este construită 

strict pe fundalul romantic al visului, al transcederii, ci şi pe elemente deterministe. Acestea se 

manifestă în prinicipiu pe dorinţa sa neobosită de a afla cauzele principale ale morţii, ale bolii sau 

ale suferinţei în lume. 

Analiza literară a simptomatologiei specifică curentului naturalist, resimţită şi creionată în 

conştiinţa personajelor create, sub forma propriului stil artistic, se manifestă la Delavracea pe de o 

parte prin ultilizarea metodelor precum: tehnica observaţiei, tehnica detaliului semnificativ, iar pe 

de altă parte se manifestă prin căderea în grotesc, în monstruos, şi deşi ni se prezintă totdeauna și o 

latură morală bine realizată, creionarea portretelor devine de cele mai multe ori clişeu. 
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Abstract: Milorad Pavić brings Serbian literature to the attention of literary criticism by publishing the 

Dictionary of the Khazars in 1984 that combines history, its reflection, myth and legend. Because of the 
existent gaps created by controversies throughout history, the theme of the Khazars allows him to apply the 

particularities of postmodernist fiction in his novel. The main orientations in literary criticism approach the 

study of the form, the three dimensionality of the work, the relationship between the author, the character 
and the reader, focusing in particular on the central place given to the latter, as well as on the fantasy and 

oneiric elements found in the novel. This paper proposes the approach of Dictionary of the Khazars through 

three levels of emphasis on the relevance of the palimpsest metaphor in the interpretation of the text. Starting 
from the postmodernist theory and that of the representation specific for the historiographical metafiction, 

the paper analyzes first the structural level of the novel, continuing with the documentary one, as well as the 

thematic level generated by the first two. The three levels testify to the existence of the palimpsest metaphor 

within each of them. Using postmodernist techniques, Pavić combines true and false sources, providing 
contradictory information. The author highlights the mechanism of building the historiographical discourse 

through not just the past of the Khazars, but through the history of its representations thanks to the 

coexistence of several points of view specific to the three religions: Christian, Islamic and Jewish. 

 
Keywords: historiographic metafiction, subversion, representation, Dictionary of the Khazars, palimpsest 

 

 

 Controversele vizând istoria khazarilor au prilejuit deschiderea noilor orizonturi atât în 

cercetarea ştiinţifică a scriitorului sârb Milorad Paviš, cât şi în creaţia sa literară. Dispariţia 

poporului khazar de pe scena istoriei, precum şi misiunea khazară şi discursurile pierdute ale lui 

Constantin Chiril l-au interesat pe acest autor încă de pe vremea studenţiei când pregătea o lucrare 

pentru seminarul profesorului Fragoljub Pavloviš (Babiš, 2000: 130). Cu o bogată experienţă de 

istoric literar, dar şi bucurându-se de aprecierea criticii literare sârbeşti după debutul din 1967 cu 

volumul de poezii Palimpseste, urmat, în 1973, de povestirile sub titlul Cortina de fier, Milorad 

Paviš utilizează materialul colectat privind problema khazară în elaborarea unui alt tip de roman. 

Astfel, la douăzeci şi trei de ani de la obţinerea premiului Nobel de către Ivo Andriš, literatura sârbă 

este plasată din nou în centrul atenţiei, în 1984, prin publicarea operei Dicţionar khazar: roman-

lexicon în 100.000 de cuvinte sub egida editurii „Prosveta‖.  

Încă de la începuturile sale, creaţia literară a lui Paviš se află sub semnul palimpsestului, 

dovadă fiind titlul primului volum de poezii. Datorită îmbinării diverselor surse şi documente sau 

chiar false documente în vederea reconstituirii primului exemplar al acelui Lexicon Corsi editat de 

Joannes Daubmannus în 1691 şi distrus de către Inchiziţie în 1692, Dicţionarul khazar reprezintă un 

exemplu de abordare în proză a metaforei palimpsestului. Cum ar putea fi însă regăsită între 

coperţile dicţionarului lui Paviš şi considerată un instrument al subversiunii discursului 

istoriografic? Teoriile postmoderniste, metodele de scriere adoptate de către Paviš sau interpretarea 

romanului prin prisma metaficţiunii istoriografice reprezintă doar câteva aspecte utile pentru 

formularea unui răspuns la întrebările noastre. 

Urmărind modurile în care critica literară se raportează la Dicţionarul khazar, se poate 

remarca faptul că accentul este pus pe analiza formală a romanului, abordare motivată de larga 

paletă de interpretări pe care aceasta o permite, încărcată fiind de semnificaţie (Olah, 2012: 110). 
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Cealaltă parte a balanţei ce contrabalansează analiza formală este ocupată de elementele fantastice 

şi onirice. De asemenea, o atenţie deosebită este acordată elementului spiritual al romanului, cu 

incursiuni în cele trei religii (creştină, musulmană şi iudaică), dar şi în ereziile aferente acestora, 

Cristijan Olah elaborând un adevărat ghid privind acest aspect în cartea sa, Knjiga-Bog. 

(Postmoderna) duhovnost u Hazarskom rečniku Milorada Pavića. Textul Dicţionarului khazar este 

perceput drept teritoriul de ancorare teoretică a tridimensionalităţii operei literare, vizând raportul 

dintre autor, text şi cititor (Deliš, 1991: 263) discutat de Octavia Nedelcu şi Pavel Rudjakov, Jovan 

Deliš fiind criticul care oferă o amplă analiză al acestuia în studiul său, Hazarska prizma. În spaţiul 

românesc, Octavia Nedelcu şi Lidija Ţoleviš publică în 2018 cea mai recentă lucrare, 

Postmoderismul sârb, cuprinzând comentarea unei părţi din opera lui Milorad Paviš. Cele două 

autoare precizează că, în ciuda succesului înregistrat de-a lungul timpului, critica literară 

românească l-a întâmpinat pe acest valoros scriitor „cu nedrept de puţine recenzii şi ecouri‖ 

(Nedelcu, 2018: 249). 

Intitularea lucrării despre romanul lui Paviš, Hazarska prizma (Prisma khazară), dezvăluie 

modelul interpretativ adoptat de către Jovan Deliš. Criticul compară Dicționarul khazar cu o prismă 

cu trei fețe, cele de sus și de jos reprezentând Evul Mediu, respectiv secolul al XX-lea, iar cea 

mijlocie – secolul al XVII-lea. Cele trei niveluri temporale sunt transgresate de personajele 

demonice, de unde şi aportul fantastic al operei. Pe lângă relevanţa formei triunghiulare, Deliš 

subliniază încărcătura semantică a cifrei trei. Există aşadar împărţirea pe trei Cărţi (Roşie, Verde şi 

Galbenă) reprezentative pentru fiecare religie (creştină, islamică şi iudaică), trei niveluri temporale, 

trei înţelepţi paricipanţi la „gâlceava khazară‖ (monahul Constantin Chiril, dervişul Farabi Ibn Kora 

şi rabinul Isaac Sangari), trei cronicari ai acesteia (Metodiu, Al Bekri Spanyard şi Yehuda Halevi) şi 

cercetătorii „chestiunii khazare‖ din secolul al XVII-lea (Samuel Cohen, Yusuf Masudi, Avram 

Brankoviš), respectiv din secolul al XX-lea (Dorota Schultz, Abu Kabir Muavi, Isajlo Suk), trei 

iaduri aferente celor trei religii, trei personaje diabolice menite să împiedice aducerea laolaltă a 

surselor creştine, islamice şi iudaice pentru alcătuirea dicţionarului khazarilor (Nikon Sevast, Yabir 

Ibn Aksani şi Efrosinia Lukareviš) şi trei instanţe interşanjabile (autor, personaj şi cititor) (Deliš, 

1991: 91-104). 

Identificând aspectele menţionate mai sus referitoare la receptarea Dicţionarului khazar în 

critica literară, scopul lucrării de faţă este acela de a analiza alte trei niveluri ale acestui roman – 

structural, documentar şi tematic – indispensabile pentru demonstrarea faptului că metafora 

palimpsestului regăsită în roman reprezintă mecanismul prin care discursul istoriografic este 

subminat. În demersul nostru analitic, vom avea în vedere elemente ale teoriei postmoderniste, iar 

pentru ilustrarea modului de reprezentare – metaficţiunea istoriografică. Prin urmare, vom analiza 

structura romanului-lexicon, tipul de surse utilizat în atestarea existenţei khazarilor pe scena istoriei, 

precum şi principalele teme desprinse din acestea, încheind prin prezentarea palimpsestului khazar 

identificat în cadrul aspectelor discutate.  

În Ficţiunea postmodernistă, Brian McHale conturează particularităţile ficţiunii istorice 

„clasice‖ în antiteză cu cele ale scrierilor postmoderniste. Prin cele din urmă, istoria „oficială‖ este 

infirmată, elementele fantastice se îmbină cu istoria, anacronismele ocupând un loc însemnat 

(McHale, 2009: 145). Ficţiunea postmodernistă care utilizează „istoria apocrifă, anacronismul 

creativ, fantezia istorică‖ este numită de McHale „roman istoric revizionist‖ (Ibidem), iar de Linda 

Hutcheon – „denaturalizarea convenţiilor reprezentării trecutului în naraţiune – istorică şi 

ficţională‖ (Hutcheon, 1997: 64). După McHale, acest tip de roman revizuieşte atât „conţinutul 

documentelor oficiale, reinterpretându-le, adesea demistificând‖, cât şi „convenţiile şi normele 

înseşi ale ficţiunii istorice‖. Prin urmare, istoria apocrifă „face adăugiri la documentele oficiale, 

pretinzând că reface ceea ce s-a pierdut‖, parodiindu-le, sau „dislocă de tot istoria oficială‖ 

(McHale, 2009: 145-146). De asemenea, Linda Hutcheon consideră parodia, autoreferenţialitatea, 

ambiguitatea şi ironia caracteristice pentru ficţiunea postmodernistă (Hutcheon, 1997: 19). Inserţia 

fantasticului în naraţiunile romanelor istorice postmoderniste este interpretată de Dušan Živkoviš în 

accepţiunea dorinţei de a schimba modul de percepere a istoriei (Dušan Živkoviš, 2016: 94), Ana 
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Živkoviš subliniind intenţia acestor tipuri de scriere de a destabiliza discursul istoric (Ana Živkoviš, 

2011: 607).  

Relativizarea discursului istoric, chestionarea adevărului vehiculat de acesta şi a naturii 

reprezentării în proza postmodernistă sunt discutate în critica literară prin recurgerea la 

metaficţiunea istoriografică. Aceasta discreditează istoria, revizuind-o, reconstruind-o şi 

reinterpretând-o, aducând la lumină golurile acumulate de-a lungul timpului şi imposibilitatea 

cunoaşterii adevărului (Ana Živkoviš: 608-609). De aceea, postmodernismul oferă şansa exprimării 

mai multor puncte de vedere, autorii acestui tip de ficţiune afirmând „pluralitatea adevărurilor‖ 

(Hutcheon, 2004: 109, 117), argument susţinut şi de Elena-Livia Craşovan în teza sa de doctorat 

(Craşovan, 2008: 99). Studiind relaţia dintre ficţiune şi istorie şi reprezantarea trecutului în proza 

postmodernistă, Cristijan Olah remarcă faptul că trecutul nu mai este referenţial istoriei deoarece 

aceasta a devenit autoreferenţială, postmodernismului revenindu-i rolul de a „curăţa‖ istoria de 

trecut pentru a o fixa în planul ficţiunii (Olah, 2012: 71-75). În altă ordine de idei, deoarece 

cunoaşterea trecutului este posibilă doar prin mijlocirea altor texte, Linda Hutcheon evidenţiază 

ideea că în prezent „nu dispunem decât de reprezentări ale trecutului‖, istoria ilustrând o „istorie a 

reprezentării‖ (Hutcheon, 1997: 62). Prin urmare, rolul metaficţiunii istoriografice este de a 

chestiona „natura reprezentării în istoriografie‖ prin apelul la mijloacele ficţiunii istorice 

postmoderniste inventariate mai sus, cărora le vom adăuga şi paratextul inserat în aceste tipuri de 

opere literare (Hutcheon, 1997: 54, 89).   

Pentru a analiza reprezentările palimpsestului în Dicţionarul khazar, prin care vom evidenţia 

rolul său în subminarea ideii de discurs istoriografic, ne vom concentra mai întâi asupra structurii 

acestui roman-lexicon. Încadrând opera lui Milorad Paviš în perioadele „verii‖ şi „toamnei 

postmodernismului‖ sârbesc, specifice anilor ‘80 şi ‘90 ai secolului trecut, Octavia Nedelcu şi 

Lidija Ţoleviš inventariază principalele particularităţi ale acestor creaţii literare, interesându-ne în 

mod special predilecţia autorilor pentru atenţia acordată formei şi inovaţiilor privind strategiile 

narative (Nedelcu, 2018: 235). În această privinţă, Milorad Paviš şi-a dovedit măiestria aducând pe 

scena literaturii sârbe diverse tipuri de romane în care a aplicat „principiul ars combinatoria‖, prin 

care, datorită posibilităţilor combinatorii, se permit diverse moduri de abordare şi interpretare 

(Dušan Živkoviš, 2016:  66). Enumerăm câteva opere reprezentative în acest sens: romanul-lexicon 

(Dicţionar khazar. Roman-lexicon în 100 000 de cuvinte), roman-careu de cuvinte încrucişate 

(Peisaj pictat în ceai), roman-clepsidră (Partea lăuntrică a vântului sau roman despre Hero şi 

Leandru), roman-tarot (Ultima iubire de la Ţarigrad), roman-zodiac (Mantia de stele. Ghid 

astrologic de ghicit), roman-sertar chinezesc (Cutia de scris), roman-deltă (Unicat. Cartea cu o sută 

de finaluri) (Nedelcu, 2009: 193). Perioadei în care autorul sârb îşi publică romanele îi este, aşadar, 

specifică apariţia noilor forme literare prin îmbinarea cu forme nebeletristice (Deliš, 1991: 93). 

Conceput sub forma unui lexicon, romanul lui Paviš nu este împărţit pe capitole, ci pe 

articole de dicţionar. Încă de la început, ilustrează pagina de titlu a primei ediţii a lexiconului 

publicat de Joannes Daubmannus în 1691, specificând între paranteze că este vorba despre o 

revizuire, fapt ce determină chestionarea intenţiilor autorului. Fiind vorba despre o „revizuire‖ a 

unui document pierdut sau, în acest caz, distrus  şi interzis de către Inchiziţie, se stabileşte un 

orizont de aşteptare ce vizează „istoria apocrifă‖ specifică ficţiunii postmoderniste teoretizate de 

Brian McHale. Îndemnul spre continuarea aventurii khazare, dar şi stabilirea raportului dintre autor 

şi cititor vine mai ales din pagina următoare celei amintite, în care Paviš îşi îngroapă „cititorul/ Care 

nu va deschide niciodată/ Această carte. Aici e mort pe vecie.‖ (Paviš, 2004: 6).  

Secţiunea următoare a romanului, Observaţii preliminare, în care autorul îşi pregăteşte 

publicul pentru contactul cu universul ficţional propus, este împărţită în alte patru subsecţiuni. 

Prima, Istoricul Dicţionarului khazar rezumă evenimentele importante din istoria khazarilor, 

explicând originea (în măsura în care este cunoscută prin documente), destinul acestora, dar şi al 

primului lexicon distrus, în jurul căruia se naşte o întreagă mitologizare. A doua secţiune a 

Observaţiilor o constituie Structura dicţionarului care oferă informaţii privind atât componenţa 

primului exemplar al lui Daubmannus care „era un soi de enciclopedie khazară, o culegere de 
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simple biografii sau de vieţi ale unor personalităţi care într-un fel sau altul au zburat pe bolta 

imperiului, precum un stol de păsări într-o încăpere‖ (Paviš, 2004: 17). Lexicograful celei de-a doua 

ediţii preia împărţirea primei variante în surse creştine, islamice şi ebraice, nerespectând însă 

ordinea alfabetică şi datele consemate conform calendarului fiecărei religii, cum s-a procedat iniţial. 

Prin afirmaţia că „materialul lui Daubmannus din secolul al XVII-lea nu e prea demn de încredere, 

ţine mult de legendă‖ (Ibidem), autorul îşi înscrie Dicţionarul khazar în ceea ce Brian McHale a 

numit „roman istoric revizionist‖, urmărind relativizarea şi demistificarea primului exemplar, 

blamând sursele din care acesta a fost construit. Că romanul este „o carte deschisă chiar şi atunci 

când se închide‖, pentru care autorul oferă câteva grile de lectură (poate fi parcurs, precum un 

dicţionar, la libera alegere a cititorilor, în diagonală, urmărind câte un concept în interiorul fiecărui 

dicţionar, artiolele Ateh, Kaghan, Gâlceava khazară şi Khazari, marcate cu semnul triunghiului, 

regăsindu-se în toate cele trei variante. Restul articolelor sunt distinse prin semnul crucii, al 

Semilunii sau prin steaua lui David (Paviš, 2004: 20-21), orientând lectura prin cele trei părţi ale 

dicţionarului: creştină, islamică şi ebraică. De asemenea, „poveţele‖ oferite cititorului pot fi 

ignorate, lectura integrală a Dicţionarului khazar nefiind obligatorie. Observaţiile preliminare ale 

autorului sunt încheiate prin câteva Fragmente (traduse din latină) care s-au păstrat din prefaţa 

ediţiei din 1691, distrusă anterior vizând raportul dintre autor şi cititor. Prin elaborarea acestei 

introduceri a romanului, Paviš le transmite cititorilor bagajul necesar pentru călătoria prin 

multiplele perspective referitoare la destinul khazarilor, stabilind în acelaşi timp şi câteva repere pe 

care aceştia să le urmărească. Încredinţarea dicţionarului spre citirea după bunul plac nu face decât 

să le confere cititorilor un loc aparte în descifrarea sensurilor cărţii. După cum remarcă şi Jovan 

Deliš, Paviš a încercat în toate operele sale să schimbe modul de a citi, plasându-şi cititorul în 

centrul atenţiei şi înzestrându-l cu un rol activ, ideea nefiind însă nouă deoarece se regăseşte în 

creaţiile lui Miguel de Unanumo, Ivo Andriš, Umberto Eco şi Luigi Pirandello (Deliš, 1991: 262, 

264). 

Organizarea Dicţionarului khazar în cele trei părţi – Cartea Roşie (Surse creştine privind 

chestiunea khazară), Cartea Verde (Surse islamice privind chestiunea khazară) şi Cartea Galbenă 

(Surse ebraice privind chestiunea khazară) atestă coexistenţa în cadrul aceluiaşi discurs, romanesc, 

în cazul acesta, a mai multor puncte de vedere care afirmă pluralitatea „adevărurilor‖ teoretizată de 

Linda Hutcheon. Evenimentele, personajele şi situaţiile descrise în cele trei secţiuni au fost 

„înfăţişate aici pe toate părţile‖ (Paviš, 2004: 10) tocmai pentru a submina discursul istoriografic 

diferit servit de cele trei religii privind „chestiunea khazară‖, fiecare înclinând balanţa în favoarea 

sa şi susţinând trecerea khazarilor la creştinism, islamism sau iudaism. Împărţirea romanului pe cele 

trei Cărţi are o puternică încărcătură semantică, dezvăluind incapacitatea cunoaşterii „adevărului 

textual istoric şi religios‖ deoarece, după cum observă şi Cristijan Olah, aceasta depinde de 

perspectiva din care este abordat (Olah, 2012: 110). Instabilitatea discursului istoric şi inexistenţa 

documentelor justificative ale trecutului khazar au contribuit la aplicarea instrumentelor ficţiunii 

postmoderniste şi ale metaficţiunii istoriografice atât în construcţia romanului, cât şi în 

deconstrucţia discursului istoriografic din cadrul acestuia. 

Elemente ale metaficţiunii istoriografice sunt evidenţiate şi în secţiunea Apendice I plasată 

după cele trei dicţionare conţinând destăinuirile lui Teoctist Nikoljski patriarhului din Peš Arsenije 

III Ţarnojeviš ce vizează recunoaşterea falsificării unor documente religioase. Nikoljski simte 

nevoia de a face adăugiri personale vieţilor sfinţilor transcrise, ajungând chiar să inventeze şi alţi 

pustnici. Copiind viaţa Sfântului Petar Koriški, „care după cinci zile de post văzuse lumina vieţii‖, 

pisarul mărturiseşte că „în loc de cinci eu am scris cincizeci de zile‖ (Paviš, 2004: 328). Istoria 

apocrifă vehiculată de acest personaj reconstruieşte discursul religios şi istoric, Paviš demonstrând 

că este vorba despre utilizarea nu atât a reprezentărilor faptelor istorice, cât a istoriei reprezentării. 

De asemenea, se atrage atenţia asupra avântării lectorului în interpretarea literală a oricărui tip de 

text, exemplu fiind în acest sens moartea monahului Longhin care „trecuse la postul mare‖ 

asemenea Sfântului Petar Koriški din falsa biografie (Paviš, 2004: 328).    
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Al doilea Apendice al Dicţionarului khazar reprezintă declaraţia chelneriţei Virginia Ateh 

extrasă din procesul-verbal privind audierea martorilor în cazul asasinării lui Abu Kabir Muavi, 

cercetător al chestiunii khazare, la hotelul Kingston din Istambulul anului 1982.  

Romanul se încheie printr-un calcul menit să elucideze rolul celor trei peronaje demonice 

implicate în asasinarea oamenilor de ştiinţă dr. Isajlo Suk şi dr. Abu Kabir Muavi. 1689 reprezintă 

anul întâlnirii cercetătorilor problemei khazare din secolul al XVII-lea, iar adăugând numărul 293, 

rezultatul obţinut trimite la cel de-al treilea nivel temporal la romanului, la anul 1982. După cum a 

considerat şi Jovan Deliš (Deliš, 1991: 98), personajele demonice prezente în planul secolului al 

XVII-lea transgresează în ultimul plan, metamorfozându-se în familia belgiană. 

Parodierea structurii unei opere ştiinţifice se realizează în romanul lui Paviš prin integrarea 

documentelor precum extrasul din procesul-verbal prezentat mai sus, diverse rapoarte, elemente 

paratextuale – note de subsol şi trimiteri bibliografice conţinând atât informaţii veridice, cât şi false, 

dar şi imagini grafice zugrăvind portrete ale sfinţilor sau obiecte ce atestă existenţa khazarilor în 

istorie. Imitarea unui adevărat lexicon se remarcă prin trimiterea de la articolul Branković Grgur, 

aflat la pagina 66, la altul de la pagina 107, prin menţiunea „vezi Stâlpnicul‖, romanul încheindu-se 

printr-o listă completă a articolelor cuprinse în cele trei Cărţi. Având în vedere aceste inserţii în 

opera supusă studiului, considerăm motivată afirmaţia lui Sava Babiš că „Dicţionarul khazar este şi 

parodia enciclopediei‖ (Babiš, 2000: 164). În viziunea aceluiaşi critic literar, Observaţiile 

preliminare şi finale reprezintă instrumentarul folosit de Paviš pentru conducerea cititorului în 

interiorul universului ficţional, dar şi în exteriorul acesteia (Babiš, 2000: 77). 

Nivelul documentar, al doilea supus studiului în lucrarea de faţă, dezvăluie ludicul ce 

caracterizează utilizarea surselor în scrierea Dicţionarului khazar, precum şi diversitatea acestora. 

După cum am arătat mai sus, însăşi împărţirea lexiconului în cele trei Cărţi solicită utilizarea a trei 

tipuri de izvoare – creştine, islamice şi iudaice, fiecare secţiune cuprinzând trimiteri bibliografice 

sau „istorioarele‖ aferente religiei pe care o reprezintă. Spre exemplu, în cadrul Cărţii Roşii, 

lexicograful, apelând la intertext (Dušan Zivkoviš, 2016: 262), include alte trei surse creştine 

referitoare la „gâlceava khazară‖, preluate şi ele din biografia lui Chiril sau din prima ediţie a lui 

Daubmannus, prezentântând acelaşi rezultat, convertirea khazarilor la creştinism, însă diferenţiindu-

se prin conţinutul relatat (Paviš, 2004: 75-80). 

Pentru crearea palimpsestului în dicţionarul său, prin inserarea multiplelor „adevăruri‖ date 

tocmai de multitudinea de surse documentare şi diferenţierea dintre conţinutul acestora, Milorad 

Paviš a apelat la „cronici bizantine, cărți de călătorie și lucrări geografice arabe, mărturii evreiești, 

opere literare, legende‖, după cum notează şi Jasmina Mihajloviš (Mihajloviš, 1992). Viziunea 

globală asupra destinului khazarilor este redată la începutul romanului, în secţiunea Istoricul 

Dicţionarului khazar (Paviš, 2004: 9-16). Încă din prima frază autorul mizează pe incertitudine, 

cititorul aflând că „gâlceava khazară‖, evenimentul-cheie al romanului, s-a petrecut „prin secolul al 

VIII-lea sau al IX-lea al erei noastre (ori au fost mai multe asemenea evenimente)‖. Conform 

lexicografului, care, în construirea unui discurs coerent despre acest popor prin formule de tip „se 

ştie că‖, îmbină diverse izvoare, documente sau legende, khazarii au ocupat, între secolele al VII-lea 

şi al X-lea, porţiunea dintre Marea Caspică şi Marea Neagră, întemeind un imperiu puternic şi 

propovăduind o religie necunoscută astăzi. De asemenea, necunoscută este şi originea acestora, 

urmele lămuritoare fiind îndoielnice, apelându-se în acest sens la scrierile lui Teofan sau Cronica 

lui Nestor, dar şi la formule de tipul „ există credinţa că‖, „într-o altă istorioară‖ şi „tot legenda 

zicea că‖ (Paviš, 2004: 96-97). Prin acestea, contrar aşteptărilor, textul îşi pierde veridicitatea, cele 

relatate dobândind un efect specific legendei. În urma lor a rămas doar un cimitir pe malul Dunării, 

Ţelarevo, dar despre care Paviš notează că „nu se ştie dacă este într-adevăr khazar‖. Imperiul 

khazar a fost dărâmat de o căpetenie rusă, Sviatoslav, în secolul al X-lea. Cauza dispariţiei acestui 

neam de pe scena istoriei pare să fie renunţarea la credinţa lor în faoarea trecerii la iudaism, 

creştinism sau islamism. Una dintre acestea a fost adoptată în urma gâlcevei khazare în cadrul 

căreia monahul Constantin Chiril, dervişul Farabi Ibn Kora şi rabinul Isaac Sangari şi-au confruntat 

argumentele în vederea tălmăcirii visului kaghanului (suveranului khazar) şi obţinerii convertirii 
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khazarilor la religia pe care o reprezintă. Polemicile durează până în prezent, în ciuda faptului că 

neamul khazar a dispărut, existând doar în discursul Celorlalţi. Cu acest prilej, Paviš a redeschis 

problema reprezentării specifică metaficţiunilor istoriografice, cunoaşterea trecutului khazarilor 

fiind accesibilă doar prin recursul la alte reprezentări, adică prin mijlocirea istoriei reprezentării.   

Milorad Paviš inventariază produsele ştiinţifice şi folclorice diverse referitoare la existenţa 

khazarilor, ilustrând o bogată istorie a reprezentării. De aceea, putem considera ambiţia vânătorilor 

de vise de aflare a Adevărului absolut prin încropirea trupului lui Adam pe Pământ drept o metaforă 

pentru incapacitatea culegerii tuturor informaţiilor privind trecutul omenirii. Chiar dacă aceştia pot 

pătrunde în visele celor vii pentru a ajunge la Dumnezeu, le este imposibil să le reconstituie pe ale 

celor morţi. Printr-un astfel de discurs, Paviš aduce în lumină golurile lăsate de coexistenţa mai 

multor perspective ale istoriei, variante ce întăresc existenţa palimpsestului în Dicţionarul khazar. 

În această privinţă, suntem de acord cu argumentul criticului Pavel Rudjakov că eşecul vânătorilor 

de vise este menit să demonstreze că neputinţa cunoaşterii Adevărului conduce la naşterea marilor 

valori culturale, îmbogăţite cu elemente de mit şi legendă (Rudjakov, 1998: 14).  

Mai multe tipuri de izvoare consolidează nivelul documentar al romanului: mărturii, liste 

bibliografice oferite de autor, traduceri, cronici, rapoarte, scrisori, legende, obiecte atribuite 

khazarilor, dar şi prin perspective multiple asupra personajelor oferite de relatări subiective ale 

acestora. Observăm ambivalenţa mărturiilor considerate a fi adevărate, în cazul relatării 

consecinţelor dărâmării imperiului de către rusul Sviatoslav: „Martori oculari aveau să consemneze 

că umbrele caselor din capitala khazară nu voiau să se năruie, deşi nici un zid nu mai era în 

picioare‖ (Paviš, 2004: 11). Lexicograful însuşi va consemna caracterul fals al mărturiilor privind 

dispariţia lui Cohen din Dubrovnik care au fost depuse de martori mituiţi. După cum se precizează 

la începutul romanului, în elaborarea primei variante a Dicţionarului khazar au fost studiate 

numeroase obiecte despre care se credea că fac referire la trecutul khazarilor:  
„specimene numismatice triunghiulare, nume crestate pe inele antice, desene pe ulcioare din sare, 

corespondenţă diplomatică, portrete de scriitori având în plan secund cărţi ale căror cotoare au fost minuţios 

cercetate cu lupa, apoi rapoarte de spionaj, testamente, glasul papagalilor din zona Mării Negre, despre care se 

zice că vorbesc acea limbă khazară de mult dispărută, picturi cu temă muzicală [...] şi chiar o epidermă umană 

tatuată, fără a mai pune la socoteală materialul de arhivă de provenienţă bizantină, ebraică şi arabă‖ (Paviš, 

2004: 12-13). 

 Toate aceste surse enumerate în primele pagini ale romanului pot fi interpretate drept o hartă 

conceptuală utilă lexicografului în elaborarea variantei sale a Dicţionarului. Majoritatea obiectelor 

enumerate în fragmentul citat sunt transferate din secolul al XVII-lea, în care problema khazară a 

stârnit interesul cercetătorilor, în secolul al XX-lea, când dr. Abu Kabir Muavi le achiziţionează din 

vechi anunţuri publicitare, marcând prin acţiunile sale existenţa anacronismelor specifice ficţiunii 

postmoderniste teoretizate de Brian McHale. O sursă importantă în transmiterea fragmentelor din 

Dicţionarul khazar al prinţesei Ateh şi a limbii khazare o constituie papagalii trimişi de aceasta în 

lume pentru a le feri de uitare. Deoarece papagalul lui Avram Brankoviš „recita nişte versuri într-o 

limbă neînţeleasă‖ (Paviš, 2004: 209-220) în secolul al XVII-lea, planul prinţesei khazare nu pare 

să fi eşuat, autorul parodiind astfel strategia de conservare a istoriei unui popor. Prin urmare, având 

în vedere accepţiunea postmodernistă a romanului, şi aceste păsări pot fi considerate izvoare ce 

atestă existenţa khazarilor pe scena istoriei. 

Paratextul, regăsit sub forma notelor de subsol, conţine sugestii bibliografice, asigurând 

veridicitatea evenimentelor prezentate. Spre exemplu, informaţiile suplimentare privind literatura 

despre khazari pot fi căutate de cititori în studiul The Khazars, a bibliography publicat în 1939, 

despre istoria acestora, în monografiile lui M.I. Artamonov, sau a evreilor khazari publicată de 

D.M. Dunlop la Princeton în 1954 (Paviš, 2004: 10). De asemenea, la finalul articolului Chiril, se 

regăseşte o altă listă de lucrări referitoare la acest personaj, delimitată de restul textului prin 

subtitlul Bibliografie. Literatură primară (Paviš, 2004: 74). Lexicograful emite şi judecăţi de 

valoare în privinţa izvoarelor citate, după câteva pagini, în articolul Metodiu din Salonic, regăsindu-

se trimiterea la cel mai credibil izvor: „sursa creştină cea mai temeinică privitoare la gâlceava 

khazară rămâne biografia lui Constantin Filosoful (Chiril) scrisă în slavă de mâna lui Metodiu‖ 
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(Paviš, 2004: 96). În concordanţă cu specificul metaficţiunilor istriografice, autorul Dicţionarului 

khazar sintetizează şi compară sursele contradictorii utilizate (Dušan Zivkoviš, 2016: 292), servind 

cititorului un pseudodocument, palimpsestul khazar.   

Nivelul tematic aflat în strânsă legătură cu cel structural şi documentar îl vom studia tot prin 

prisma metaforei palimpsestului. Pe lângă conţinutul surselor prezentate mai sus, Dicţionarul 

khazar prezintă şi tema „Marelui pergament‖ numit şi „enciclopedia vie a khazarilor‖ (Paviš, 2004: 

88). În termenii metaficţiunii istoriografice, prin intermediul acestui izvor, istoria khazarilor este 

revizuită deoarece aceştia obişnuiau să consemneze marile evenimente ale existenţei lor ca popor 

prin tatuaje executate pe pielea solilor, metodă ineficientă pe termen lung, ce permite apariţia 

variantelor ulterioare a „adevărului‖. Având în vedere particularităţile romanului istoric revizionist 

teoretizat de către Brian McHale, lexiconul lui Paviš reinterpretează datele stocate în „Marele 

pergament‖, demistificându-le mai întâi prin sublinierea efemerităţii discursului istoric khazar, dar 

şi prin redarea surselor referitoare la acesta. Conform surselor greceşti, solul a fost trimis la curtea 

împăratului bizantin Teofil unde transmite istoria poporului pe care îl reprezintă începând cu cel de-

al treilea an khazar deoarece datele erau trunchiate, rezultat al mutilării pe care corpul său a suferit-

o, istoria lor începând din secolul al VII-lea, de când se aflau în expediţiile împotriva Persiei alături 

de împăratul bizantin Heraclius. Următorii trei mari ani khazari redau războaiele cu bulgarii înfrăţiţi 

şi pe cele din timpul împăratului bizantin Justinian al II-lea, al şaptelea an khazar, însemnat pe 

pântecul solului, ilustrând un alt aspect de tipul palimpsestului: un alt popor îşi însuşeşte acelaşi 

nume pentru a profita de el. Chiar dacă solul khazar luptă pentru validarea sa drept adevăratul trimis 

khazar ce prezintă „adevărata‖ variantă a istoriei, informaţiile comunicate de el diferă în funcţie de 

context şi de scopul urmărit. De asemena, lexicograful inventariază date referitoare la acest 

document viu din patru surse diferite: pielea tatuată a fost jupuită şi conservată precum un atlas, un 

braţ reprezentând cel de-al doilea an khazar a fost plătit în aur de un demnitar grec, solul s-a întors 

de câteva ori în capitala khazară pentru ca istoria să fie corectată sau chiar solul ar fi fost înlocuit 

purtând versiunea adăugită a „Istoriei‖ (Paviš, 2004: 88). În cele din urmă, mâncărimile cauzate de 

convieţuirea cu istoria cauzează moartea eliberatoare a solului, prin care acesta se „curăţă de 

istorie‖ (Paviš, 2004: 89). 

O altă temă desprinsă din analiza vizând straturile palimpsestului în romanul propus 

studiului este cea a identităţii. Aceasta se conturează prin metafora „feţei khazare‖ atribuită 

prinţesei Ateh despre care legendele transmit că „avea şapte chipuri precum cele şapte feluri de 

sare‖ (Paviš, 2004: 29), obişnuind să se machieze în fiecare dimineaţă după un alt model. Alte 

legende consemnează că aceasta nu era frumoasă, dar făcea tot posibilul să pară astfel. De 

asemenea, un împărat bizantin din secolul al IX-lea îl numeşte pe filosoful şi patriarhul Fotie „faţă 

khazară‖. După versiunea editorului Daubmannus, deoarece khazarii se trezeau „dimineaţa 

preschimbaţi, cu câte un chip absolut neştiut‖, aceştia aveau „fizionomie khazară‖, fiind „greu de 

ţinut minte‖ (Paviš, 2004: 30). Comentând această metaforă, Cristijan Olah argumentează că nu este 

decât un instrument prin care se motivează dispariţia khazarilor din istorie (Olah, 2012: 133), 

renunţând la propria identitate pentru a adopta altele, dovadă fiind convertirea la una dintre cele trei 

religii prezentate. 

Apelând la teoriile postmoderniste şi la cele ale reprezentării specifice metaficţiunilor 

istoriografice, lucrarea de faţă a propus un alt model de interpretare a Dicţionarului khazar, prin 

prisma metaforei palimpsestului. Cu o astfel de operă literară care înglobează tema cotroversată a 

destinului poporului khazar, Milorad Paviš îşi înscrie lexiconul în ceea ce Brian McHale a numit 

„roman istoric revizionist‖. Studiul celor trei niveluri ale acestuia, structural, documentar şi tematic, 

pe care le-am considerat straturi ale palimpsestului khazar, dezvăluie mecanismele de subminare a 

discursului istoriografic apelând la metode utilizate în proza postmodernistă şi în metaficţiunile 

istoriografice. 

Primul nivel al palimpsestului este cel al structurii Dicţionarului khazar. Prin analiza 

acestuia, am remarcat faptul că încă de la începutul romanului autorul îşi atenţionează cititorii în 

privinţa caracterului scrierii al cărei sens îl vor descoperi rearanjând informaţiile din articolele de 
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dicţionar. Cele trei Cărţi (Roşie, Verde şi Galbenă) atestă coexistenţa mai multor puncte de vedere 

privind acelaşi eveniment istoric, „gâlceava khazară‖ şi, corelativ, incertitudinea discursului 

propagat de acestea.  

Următoarea secţiune a lucrării, referitoare la sursele documentare utilizate de lexicograf în 

reconstituirea celei de-a doua versiuni a Dcţionarului khazar, a fost cea mai rodnică în ceea ce 

priveşte caracterul divers al acestora şi al comparaţiei cu palimpsestul. Existenţa celor trei 

reprezentări diferite ale istoriei aferente celor trei religii, creştine, islamice şi iudaice, solicită 

culegerea datelor referitoare la „gâlceava khazară‖ din trei izvoare diferite. Paviš nu s-a rezumat la 

redarea celor oficiale, inserând şi elemente specifice ereziilor, însă care nu au constituit obiectul 

cercetării de faţă. De la mărturii, trimiteri bibliografice în notele de subsol sau la finalul articolelor 

de dicţionar, rapoarte, scrisori, până la alcătuirea de liste cuprinzând obiecte khazare, autorul 

romanului urmăreşte obţinerea veridicităţii celor relatate, efectul fiind însă invers. Cu cât oferă mai 

multe variante din diverse surse, cu atât conţinutul dicţionarului pare mai fabulos, împletindu-se cu 

mitul şi legenda. De asemenea, în urma inventarierii informaţiilor, lexicograful le compară, emiţând 

judecăţi privind veridicitatea acestora. Rezultatul obţinut la final este o reconstituire a primei 

variante pierdute a dicţionarului lui Daubmannus, o „istorie apocrifă‖, în termenii lui Brian McHale, 

ce aduce la lumină golurile lăsate de trecerea timpului şi de multitudinea interpretărilor. 

„Ficţionalizarea istoriei‖ (White, 1986: 99) se produce din cauza incapacităţii de a afla 

adevărul iniţial deoarece cunoaşterea trecutului este posibilă doar prin mijlocirea altor texte. În acest 

sens, dovadă este cel de-al treilea nivel al palimpsestului khazar, cel tematic. „Marele pergament‖ 

este, prin efemeritatea sa, reprezentarea parodică a discursului istoric khazar. Disponibilitatea 

pentru convertirea la o altă religie, de a se trezi în fiecare dimineaţă cu o altă înfăţişare, dar şi 

uitarea principalelor repere istorice conduc la viziunea pesimistă a pierderii atât a identităţii, cât şi a 

dreptului la cuvânt, devenind obiect al dezbaterilor Celorlalţi, cu o existenţă textuală, generatoare a 

metaforei palimpsestului khazar.  
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Abstract:This research intends to study a number of aspects related to the fruit tree terminology in the 

Romanian and Ukrainian idioms of Banat. After a brief history of the pomiculture in the Banat area, with 
indication of representative scientific analyses for the field in discussion, a series of phrases (terms) with 

multiple meanings are inventoried, their significance being related to plum brandy - țuică (răchie) and other 

products obtained from fruits.  
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Terminologia bogată referitoare la pomicultură confirmă existența și importanța acestor 

străvechi ocupații în zona studiată. Alături de termeni care fac parte din fondul latin  (prun, poamă, 

măr, păr, etc. și derivatele acestora: prună, mară, pară etc.), limba română a împrumutat de la 

popoarele vecine o serie de termeni care, din punct de vedere numeric, ocupă, alături de cei latini, 

un loc tot atît de important în terminologia locală a acestor domenii de activitate: cazan, răchie, 

borhot etc. Ca rezultat al îndelungatelor relații cu popoarele vecine, aceste împrumuturi au intrat în 

limba română, fie ca sinonime ale unor termeni latini existenți, fie ca termeni definind noțiuni noi. 

Denumirile de localităţi, de locuri, de oameni sau de obiceiuri sînt dovezi că pomicultura este o 

preocupare foarte veche în ţara noastră, cultura pomilor dezvoltîndu-se, practic, odată cu poporul 

român. De pildă, prunul este frecvent în toponimie
1
: Pruneasca, Pruneşti, Prunișor, Pruniștea, Ogașu 

cu Pruni, În Pruni, Prunii Sătești, Perja, Perjul, Dealul Perjului și Perjoaia; de asemenea și: Slimnic, 

Slimnul, Sliva și Slivuţa din slavul Řslivař precum și Silivaş, Silvas, Silvaşul de Câmpie, Silvaşul de 

Jos/Sus, Silvaşul  Român și Silvaşul Unguresc, care derivă din ‗Sclivaş‘, care vine de la cuvîntul 

maghiar Řszilvásř. 

Majoritatea speciilor de pomi pentru zona României fac parte din familia Rosaceae, cu peste 40 

de specii spontane. Aceste specii au reprezentat un punct de plecare pentru obținerea unor noi soiuri 

de cultură și a unui material săditor viguros, prin intermediul portaltoilor. 

De regulă, merii (Malus domestica)(яблуня), perii (Pirus sativa)(ґрýша), cireşii (Prunus 

avium)(черéшия), nucii (Juglans regia)(горіх) etc. creşteau mai mult răzleţi. Din cînd în cînd şi 

prunii erau împrăştiaţi ici-colo. Fireşte, în afara pomilor crescuţi întîmplător, existau şi numeroase 

livezi de pomi, în special de pruni - numite frecvent - prunişti (сливовий сад). 

Se mai plantau pruni, nuci etc., şi în lungul lanţurilor de pămînt, pe care oamenii le aveau în 

ţarină sau în dreptul locurilor de casă (în grădini), în lungul uliţelor aşezării şi alte locuri din hotarul 

satului. În afara prunilor, merilor, perilor,  nucilor şi cireşilor, s-au mai plantat — din cele mai vechi 

timpuri — vişini (Prunus cerasus)(вишия), gutui (Cydonia oblonga)(айвá) şi piersici (Persica 

vulgaris)(пéрсик). Cu vremea, au fost preluaţi în cultură şi caisul (Armeniaca vulgaris)(абрикòс), 

corcoduşul (Prunus cerasifera)(мірабéль) şi dudul (Morus Alba /Nigra)(шовкòвиця). 

Odată cu stabilirea în zonă a ucrainenilor și ca urmare a defrișărilor masive făcute în secolul 

XX, pe versanții dealurilor cu soluri mai fertile și expoziție mai favorabilă, pășunile și fînețele de 

aici au fost înlocuite cu întinse livezi de pomi fructiferi. 

                                                             
1 Iorgu Iordan, Toponimie românească, Editura Academiei, București, 1963.  
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Călătorul turc Evliya Celebi, în descrierea călătoriei sale prin Banat în secolul al XVII-lea, 

amintește că pe aici erau mulți pomi fructiferi, la Lugoj l-au impresionat „‖ „merele, prunele și 

cireșele multicolore‖ 
2
. 

Savantul venețian Francesco Griselini (1717-1784) remarca grija cu care bănățenii cultivă 

prunul, pentru a obține răchia (цýика) și este impresionat de livezile foarte frumoase „trase parcă 

toate cu sfoara‖, pe care le-a văzut de-a lungul drumurilor de la Oravița la Dognecea, Bocșa și mai 

departe
3
.  Și alți călători străini prin Banatul secolului al XVIII-lea semnalează frumoasele livezi de 

pomi fructiferi din satele bănățene. 

J.J. Ehrler, un înalt funcționar al administrației imperiale austriece, din Timișoara, bun cu 

noscător al realității din Banatul luminilor, cînd prezintă mijloacele de trai ale românilor din 

districtul Caransebeșului precizează că „ fiertul răchiei le aduce acestora venituri considerabile‖
4
. 

Și documentele cartografice, în special planurile cadastrale ale localităților sau hărțile 

topografice, militare reprezintă areale ocupate de livezi, centre pomicole sau localitățile unde se 

găseau cazane  de mare capacitate pentru fiert țuica
5
. 

Klaus Heitmann (2014) în documentata sa lucrare Imaginea românilor în spațiul lingvistic 

german, citează pe frații Arthur și Albert Schott, buni cunoscători ai modului de viață al țăranilor 

români din Banat la 1845, care notează: „În ce privește pomicultura, în special prunii, n-am văzut 

pe nicăieri livezi mai frumoase ca la valahii din zona de munte [...]‖. 

De-a lungul secolelor, soiurile autohtone de pomi au fost înmulţite şi înnobilate printr-o 

necontenită şi viguroasă selecţie empirică. În felul acesta, s-au obţinut varietăţi numeroase de pomi, 

bine adaptate condiţiilor locale şi caracterizate prin vigurozitate, prin rezistenţă la boli şi intemperii 

şi printr-o bună productivitate. 

De-a lungul secolelor, soiurile autohtone de pomi au fost înmulţite şi înnobilate printr-o 

necontenită şi viguroasă selecţie empirică. În felul acesta, s-au obţinut varietăţi numeroase de pomi, 

bine adaptate condiţiilor locale şi caracterizate prin vigurozitate, prin rezistenţă la boli şi intemperii 

şi printr-o bună productivitate. Calea cea mai eficientă pentru ameliorarea soiurilor autohtone de 

pomi a constituit-o, fireşte, altoirea (прищéплювання). S-au folosit două procedee de altoire: în ic 

(despicătură - crăpătură sau pană) și altoirea în mugur (în ochi sau în coajă). 

De regulă pomii fructiferi se culegeau cu mîna. Fructele din pomii foarte înalţi se luau adeseori, 

cu o ustensilă specială - numită mîţă - confecţionată dintr-o rudă — prăjină)(тичка) — lungă, 

despicată la un capăt în trei sau patru părţi. În despicătură se fixau bucăţele de lemn încrucişate, 

care lărgeau crăcanele la dimensiunea fructelor. De obicei, nucile şi prunele se scuturau cu o rudă 

(prăjină)(тичка). Înainte de baterea cu ruda, prunii erau scuturaţi (hâţânaţi) cu mîinile. 

Pe vremuri, poamele proaspete şi uscate, sau preparatele din fructe au avut un rol însemnat în 

alimentaţia, mai cu seamă în zilele de post. În primul rînd, toate fructele se consumau proaspete. 

Depozitate prin podurile şi cămările caselor, în clăile cu fîn etc., unele sortimente de mere şi pere îşi 

păstrau calităţile iniţiale şi iarna. Pentru a putea fi folosite în alimentaţie şi iarna, unele soiuri de 

mere, pere şi prune se tăiau felii şi se uscau la soare pe poliţe, pe mese ori pe lese de nuiele special 

confecţionate. 

Străvechi practicat a fost şi procedeul uscării fructelor în cuptorul de copt pîinea. După 

scoaterea pîinii, feliile de fructe se aşezau pe vatra cuptorului fie direct, fie pe o leasă de nuiele. 

Cînd se răcea cuptorul, ele se scoteau şi se uscau la soare.  

Din vremuri îndepărtate este şi procedeul uscării fructelor la fum. În acest scop, se amenajau 

construcţii speciale - coşeri. 

                                                             
2 Mihai Guboglu, Călătoria lui Evliya Celebi efendi în Banat (1660), în Studii de istorie a Banatului, vol.II, p. 50. 
3 Griselini Fr. Încercare de istorie politică și naturală a BanatuluiTimișoarei. Prefață, traducre și note de C. Feneșan, 

Timișoara, 1984, p. 180. 
4 J. J.Ehrler, Banatul de la origini pînă acum (1774). Prefață, traducre și note de C. Feneșan, Timișoara, 1982.p. 72. 
5 S. Mureșan, Banatul în cartografia secolului al XVIII-lea, Editura Partoș, Timișoara, 2012, p. 197. 
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Merele şi perele pădureţe s-au utilizat la obţinerea oţetului. Ele se zdrobeau, mai întîi, apoi 

peste fructele zdrobite se turna apă. Amestecul se dospea timp de cîteva luni, pînă devenea oţet. 

Mustul de mere şi pere se şi bea. Băuturii respective i se spunea cidru(сидр-напúмок). Pentru 

prepararea  ei, se turna puţină apă peste fructele zdrobite. Pe măsură ce se înăcrea, băutura era 

îndulcită cu miere. Pentru aceasta, merele sau perele se zdrobeau în piue (pive)(стýпа), cu ajutorul 

maiului sau cum se putea, apoi se făcea presarea fructelor cu ajutorul teascului cu cumpănă sau cu 

şurub. 

Foarte cunoscută a fost şi metoda fierberii prunelor pînă cînd se obţinea o pastă - numită 

chisăliţă (ґорñдини) - care se consuma cu pîine, cu mălai ori cu mămăligă. 

Un rol însemnat în alimentaţia tradiţională l-a avut pecmezul (magiunul)(повидло). În vederea 

obţinerii ei, se fierbeau în căldări (cazane) de aramă ori în vase de lut soiuri de prune anume alese 

(prune bistrițe). Uneori, înainte de fierbere, se scoteau sîmburii. Alteori, se fierbeau prunele cu 

sîmburi şi, cînd se fierbeau, se strecurau prin strecurători de lut, modelate de olari (șiur). Fierberea 

continuă pînă ce pasta căpăta consistenţă. Bine îngroşată, pasta se păstra în oale mari de lut. Iarna se 

consuma pe pîine, pe turtă ori pe mălai, plăcinte etc. 

Începînd de prin secolul al XV-lea, cea mai mare parte din prune vor fi întrebuinţate pentru 

fabricarea băuturii ţuicii (răchiei)
6
. De cum se coceau, prunele se scuturau, se culegeau cu mîna în 

vase mici, se goleau în care amenajate special pentru transport. Duse acasă prunele erau puse în 

cadă(діжка) - vase mari - unde fermentau adăpostite sub şopron, în șură sau sub cerul liber. În 

trecut, în anii cu recolte prea mari, din cauza insuficienţei vaselor, prunele se depozitau şi în gropi, 

mai largi în partea superioară. De obicei, asemenea gropi erau bine bătătorite, lipite cu pămînt 

anume ales. De jur împrejur, aveau un şanţ de protecţie împotriva apei, iar deasupra se acopereau. 

Pentru a fi distilate, prunele fermentate erau duse la căzan. Locul cazanului era, aproape de o vale şi 

în cîte-o gospodărie. Pentru fierberea prunelor, focul ardea, într-un fel de cuptor zidit astfel încît să 

cuprindă şi să susţină fundul cazanului de aramă. La cazan ţuica obţinută varia ca tărie. Astfel 

primii doi litrii aveau aproximativ 60–70þ (de grade) următoarele scădeau ca tărie, aşa că, ultimele 

aveau circa 22 grade. 

Autori de scrieri științifice privind pomicultura în România 

Dintre   marii   agronomi   şi   implicit   şi   pomicultori   care   au   lăsat   scrieri   valoroase   îi  

amintim pe: Ion Ionescu de la Brad (Noţiuni elementare de agricultură, cu un capitol distinct 

dedicat pomiculturii), Ion Henţescu (Pomologie, 1871 şi Noţiuni de Pomologie, 1880), Comşa D. 

(Pomăritul, 1877), D. Ştefănescu,  ş.a.  

După primul război mondial, o activitate deosebită în domeniul pomiculturii o desfăşoară: G. 

Năstase, G. Miron, Mihai Costeţschi, Th. Bordeianu, N. Constantinescu, V. Sonea, Pavel Babalean 

ş.a. S-au publicat numeroase tratate, manuale şi cursuri de Pomicultură şi Pomologie. O lucrare de   

referinţă pentru pomicultura naţională şi mondială o reprezintă Pomologia României, editată în opt   

volume, la care şi-au adus contribuţia multe cadre didactice şi cercetători. Lucrări majore de 

Pomicultură şi Pomologie au mai scris: I. Miliţiu, M. Popescu, I. Isac, P. Parnia, V. Cireaşă, N. 

Cepoiu, Gh. Mihăiescu, ş.a. De remarcat, sînt monografiile apărute în ultimii 10 ani cum ar fi: 

Caisul şi Prunul sub coordonarea lui V. Cociu și Cireşul de S. Budan şi G. Grădinariu. 

Studiile etnografice de sinteză din România, alături de cele regionale, sînt foarte informative 

referitor la speciile de pruni, dar numai cîteva menționează locurile specifice unde țuica a fost 

distilată cu terminologia aferentă procesului de producție. Această terminologie este foarte 

complexă, așa cum rezultă din studiul lui P.Neiescu (1971), referitor la zona Maramureșului, unde 

anumiți termeni erau specifici fiecărei comune, cît și din studiul realizat de acesta,  în colaborare cu 

E. Beltechi, I.Faiciuc și N. Mocanu (1980), referitor la Banat. 

Studii aplicate pe această problematică, deosebit de documentate,  au fost realizate de tandemul 

Nicolae Muică și David Turnock (1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2008, 2009). În domeniul 

                                                             
6 Gh. Iordache, Ocupaţiile tradiţionale pe teritoriul României. Vol. I, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1985, p. 305–

319 passim. 
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lexicologiei și semanticii, semnalăm: Notele lexicale și etimologice din terminologia viticolă și 

pomicolă, publicate de Ion Nuță în ,,Cercetări de lingvistică" (1986-1988).  

 

Expresii (termeni) cu înțeles multiplu legate de țuică (răchie) și de alte produse obținute 

din fructe 

Unele denumiri se referă la timpul coacerii fructelor. Astfel există: prune de vară sau văratece, 

de toamnă sau tomnatice; pere timpurii, de vară sau văratice, de iarnă, sînzieneşti; mere: de vară sau 

văratice, de sînpetru, de toamnă sau tomnatice. 

Alte denumiri subliniază însuşiri ale, varietăţilor de fructe. De exemplu: prune popeşti (mari, 

lungi, galbene), grase, dulci, etc.; mere: mălăieţe, dulci, acre, domneşti (mere mari), pădureţe, etc.; 

pere mălăieţe, mustoase, tămîioase, pădureţe, domneşti, busuioace etc.; cireşe pietroase amare, 

grase, dulci, etc. 

Unele denumiri indică probabil, provenienţa soiurilor de fructe. Bunăoară există: prune bistriţe. 

Alte categorii de fructe sînt exprimate prin cuvinte împrumutate. De pildă: prune ringlote. Unele 

denumiri nu sînt înregistrate în dicţionare sau au originea incertă. 

ALCOOLIC, (алкоґòльнии) adj.-sm. și f. = Persoană care este alcoolică, dar și conținut de 

alcool.  Et.< fr. alcoolique (DEX s.v.). 

AFINATĂ-AFINATE (чорииця), s.f. = Băutură alcoolică preparată din afine. Et.< Afină 

(din afin –Vaccinium myrtillus-et.nec.) + suf. Ŕată. (DEX, s.v.).  

ALUAT-ALUATURI (тісто), s.n. = O pastă obținută din tărîțe, făină de grîu și apă caldă care 

se folosea la lipirea (etanșarea) părților componente ale cazanului. Et. < Lat. allevatum (=alevatus 

„ridicat", ,,înălțat"), (DEX, s.v.).  

BORHÓT- BORHOTURI (вичавки), s.n.= Resturi provenite din distilarea materiei prime 

(fructe, cereale) în industria alcoolului, a berii, etc. (DEX.s.v.). Et.< magh. bor, cu același înțeles la 

vin (Candrea, 1931, s.v.). 

CAZAN-CAZANE (DE RĂCHIE) (котел цýика) s.n= Instalație folosită la distilarea 

alcoolului. Et.< tc.kazan (Candrea, 1931 s.v.), și N.gr.kazani (Scriban, 1939, s.v.). 

CIDRU(сидр-напúмок), s.n. = Băutură alcoolică obținută prin fermentarea sucului de mere, 

pere sau de alte fructe și îndulcit cu miere. Et. Din fr. cidre. (DEX, s.v.). 

CILINDRU DE CONDENSARE (циліндр конденсації) = Se mai folosesc, cu același 

înțeles termenii de: colac, serpentină sau șarpe. Este o instalație folosită la cazanul de țuică cu o 

lungime de 50cm și un diametru de 15 cm, care are 4 discuri din cupru, cu rol în transmiterea 

temperaturii scăzute a apei și mărirea suprafeței de răcire, în vederea condensării mai rapide a 

vaporilor de alcool, care vin prin țeava  ce-o leagă de capacul cazanului. Et. < fr. cylindre, lat. 

cylindrus + prep.de + s.f. condensáre< condensá<fr. condenser, lat. condensare. (DEX, s.v.). 

CHISĂLIȚĂ-CHISĂLIȚE (ґорóдини), s.f.= Fiertură de fructe, în cazul nostru de prune. Et. 

Din bg., sb. kiselica (DEX, s.v.). 

CIREȘÁTĂ - CIREȘÁTE, s.f.= Lichior obținut din fermentarea cireșelor cu zahăr și alcool. 

Et.< Cireș (Lat. *ceresius = cerasus)+ suf. Ŕată. (DEX, s.v.). 

COLAC- COLACI, (колáч) s.m. = Țeavă în formă de serpentină în care se condensează 

vaporii de alcool, după ce trece printr-un vas cu apă rece ,,răcitoare‖. Et.< sl. kolači (DEX s.v.). 

CORNATĂ-CORNATE,(), s.f.= Băutură obținută din coarne fermentate cu zahăr și alcool. 

Et.< Coarnă (Lat. corna)+ suf. Ŕtă. (DEX, s.v.). 

CUPTÓR-CUPTOARE (піч), s.n. = Construcție de cărămidă, de lut, etc., pentru copt pîinea 

sau alte produse de panificație, folosit și la uscatul prunelor, mai ales toamna (DEX s.v.).  Et.< Lat. 

coctorium (Candrea, 1931 s.v., Scriban, 1939, s.v.). 

FIERBEREA – FIERTUL (кипіння), = Procesul de fermentare a prunelor . Et.< Lat. 

fervere (Scriban, 1939, s.v.). 

FRÚNCEA CAZANULUI, s.f. = Rachiul de cea mai mare tărie obținut la începutul procesului 

de distilare. Et.< Lat. frons-ntis (DEX, s.v.). 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

911 
 

GAURĂ DE GOLIRE (), s.f.= Deschizătură în căldare prin care se golește comina la sfîrșitul 

ciclului de fierbere. Et.< Lat. *avula (< cavus ) (DEX s.v.). 

GĂLEATĂ EMAILATĂ, (емáльовии відрó), s.f. = Vas emailat de forma unui trunchi de 

con cu baza mare în partea superioară, cu toartă, folosit pentru colectarea răchiei în loc de burie, în 

perioada comunismului. Et.< s.f.găleată (Lat. galleta) +adj. emailată (acoperită cu email)(fr. 

émailler)  (DEX s.v.). 

MESTECĂTOR-MESTECĂTOARE (TIP LANȚ MODULAR),  s.n. = Sistem alcătuit din 

mai multe segmente, care se rotesc pe fundul căldării, pentru a evita lipirea borhotului de aceasta. 

Et. Din Mesteca + suf-ător < Lat. masticare care a dat în limba română verbul a amesteca 

(Scriban, 1939, s.v.). 

MĂRGEA-MĂRGELE, (бусина) dim. cu schimbare de suf. MĂRGICĂ-MĂRGICI 

(бусинка), s.f. = Boabă (mică) de sticlă, de piatră, etc.,de forme și culori diferite, folosite ca 

podoabe, dar și bule de aer produse cînd scuturăm țuica, indicînd tăria alcoolului. (DEX s.v.). Et.< 

Lat. margella (Candrea, 1931, s.v.). 

MÎNER-MÎNERE (рýчка), s.n. = Părți ale capacului cazanului sau mestecătorului, care 

permit apucarea (și manevrarea) lor cu mîna. Et. – Mînă (< Lat. manus) + suf. -er (DEX s.v.).  

PAT-PATURI, (ліжко), s.n. = ,,Pat de comină‖ - o crustă ce se formează la suprafața 

borhotului la finalizarea procesului de fermentare. Et.< N.gr. pátos ,,drum bătăt‖ (Candrea, 1931 

s.v.), (Scriban, 1939, s.v.). 

POMICULTURĂ. s.f.= Ramură a agriculturii care studiază biologia și agrotehnica pomilor și 

arbuștilor fructiferi. Et. Din fr. pomiculture (DEX, s.v.). 

POMOLOGIE, s.f.= Știință agricolă care studiază speciile și soiurile de arbori și arbuști 

fructiferi precum și raporturile acestora cu condițiile de mediu; p.ext.pomicultură. Et. Din fr. 

pomologie (DEX, s.v.). 

ROBINET DE GOLIRE APĂ  (зливний клапан води), s.m. = Dispozitiv montat aproape 

de fundul vasului de răcire prin care se golește apa caldă din vas. Et.< fr. robinet (DEX.s.v.). 

PRUNĂ ROȘIE/PRUNE ROȘII - PRUNĂ DE VARĂ/PRUNE DE VARĂ (), = Prune cu 

pulpă puțin fermă, zemoase, cu un conținut mai mare de zahăr, ideale pentru țuică. 

PRUNĂ BISTRIȚĂ - PRUNE BISTRIȚE (Reg.) = Prune cu pulpă ,,cărnoasă‖, utilizate 

pentru gem (pecmez) sau pentru uscat. Se mai numesc prune brumării < Lat. bruma (Candrea, 

1931, s.v.), pentru că atunci cînd sînt coapte bine, fructele au la suprafață o pudră reminescentă albă 

ca o ,,brumă‖. 

PRUNĂ NEAGRĂ-PRUNE NEGRE = Prune rotunde, de culoare vînăt - închis, zemoase, 

foarte bune pentru țuică, din care se mai obține „chisălița‖, un desert apreciat pentru culoarea sa și 

gustul dulce-acrișor. 

RĂCHIE (цýика), s.f.= Nume genetic dat   diferitelor băuturi alcoolice tari obținute natural 

prin distilarea fructelor, vinului, sucurilor fermentate, a cerealelor, sau sintetic prin diluarea 

alcoolului cu apă. (DEX.s.v.). Et.< dial. rachiu din tc. racy (Candrea, 1931), de asemenea și bg. 

/sb. rakija (Candrea, 1931 s.v), (Scriban, 1939, s.v.). 

RĂCHIE BĂTRÎNĂ (старии цýика ) = Rachiu (țúică) (maturată în butoaie cel puţin un an) 

cu 28-32% vol. alc., Et.< Lat. betranus (=veteranus), (DEX, s.v.). 

RĂCHIA CURGE ROȘIE = Atunci cînd focul este prea fierbinte, vaporii și răchia care curge 

primesc culoarea roșie afectîndu-le calitatea. 

RĂCHIE DE BUCACE (зернові цýика) = Rachiu (țúică) obținut din cereale. 

RĂCHIE DE LOZĂ, Rachiu (țúică) obținut din resturi de struguri,după ce s-a stors mustul. 

Pentru etimologie vezi mai jos tescovină. 

RĂCHIE PRĂFRIPTĂ= Rachiu (țúică) distilată de două ori şi învechită în butoaie timp de 

cîţiva ani, avînd 40-50% vol. alc. Et < adj. friptă (Lat. frigere)+ pref. pră- (DEX.s.v.). 

RĂCITOR-RĂCITOARE, s.n. = Vas în care se află apă rece și cilindrul de condensare. Et.< 

Răci<Rece <Lat. recens ,,proaspăt,recent‖+ suf. -tor (DEX, s.v.). 
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UIÚM-UIUMURI (мито), s.n.= Cantitate procentuală de rachie reținută la cazan drept plată în 

natură pentru activitatea prestată. Vezi și vamă. . Et.< bg. ujem și sb. ujam (Candrea, 1931s.v.) 

(DEX s.v.). 

TOLCER-TOLCERE, (ворòнка), s.n.= Pîlnie (Reg.). Obiect de metal,sticlă etc.,în formă de 

con gol în interior, prelungit în jos printr-un tub îngust, cu ajutorul căruia se toarnă lichidele în vase 

cu gura strîmtă. (DEX, s.v.). Et. < magh. tolcser (Candrea ,1931, s.v.). 

VIȘINATĂ-VIȘINATE, ( вишияк), s.f. = Băutură obținută din vișine fermentate cu zahăr și 

alcool. Et.< Vișină (sl.višnja) + suf. Ŕată. (DEX, s.v.). 

 

Concluzii 

Pe lîngă terminologia pomicolă tradițională, legată de o tehnică rudimentară, există tendința 

suprapunerii unei terminologii noi, legată de tehnica modernă: pomologie, prună ringlotă, 

alcoolmetru, cilindru de condensare (serpentină), etc. 

În zona studiată se pot distinge două areale cu terminologie apicolă și  pomicolă ucraineană 

specifice. Unul este format din localitățile: Copăcele, Cornuțel și Zorile și celălalt din satele: 

Criciova, Dragomirești și Știuca. Aceasta se explică prin faptul că majoritatea ucrainenilor stabiliți 

în primele trei localități aparțin primului val care a venit în Banat din Ucraina Subcarpatică și 

Galiția, iar cei stabiliți în celelate 3 sate provin din Maramureș și Bucovina și fac parte din al treilea 

și al patrulea val de migrație. 
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Abstract: In ŖThe Art of Seeingŗ (1942), the English writer Aldous Huxley pays homage to the American 
ophthalmologist W. H. Bates, and to his method of visual re-education. The author himself used this method 
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paper explores the underlying principles which form the basis of the Bates method, and presents some of the 

responses the book produced. 
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In 1942, Aldous Huxley, the renowned English writer who was then living in the United 

States, wrote a book on Bates‘ method of visual re-education, a controversial alternative medicine 

therapy that, as shown in the book, helped the writer improve his eyesight considerably. In the 

preface of the book, Huxley motivates his decision to write this book as an act of ―gratitude to the 

pioneer of visual education, the late Dr. W. H. Bates, and to his disciple, Mrs. Margaret D Corbett, 

to whose skill as a teacher I owe the improvement in my own vision‖ (p. viii)
1
. 

Firstly, he explains what caused him to try this method, after realizing that orthodox treatment 

could not prevent his eyesight from worsening at a fast pace. Thus, in 1920, at the age of sixteen, he 

contracted keratitis punctata, a very serious eye condition which left him almost blind for eighteen 

months, and afterwards with severely impaired vision due to opacities in the cornea, hyperopia and 

astigmatism. He could only read with the help of a powerful magnifying glass, and later of ―greatly 

strengthened glasses‖ (p. vii), which caused him considerable strain and fatigue. 

 Deeply concerned about the rapid deterioration of his eyesight, in 1939 he fortuitously 

learned of an alternative method of visual re-education and of a teacher who was using it 

successfully and decided to experiment it. In only two months his eyesight improved dramatically – 

he could read without glasses, strain or fatigue and ―the opacity in the cornea […] was beginning to 

clear up.‖ (p. viii), Huxley describes his vision, at the time of writing The Art of Seeing, as being 

―about twice as good as it used to be when I wore spectacles, and before I had learned the art  of 

seeing‖ and explains that ―the opacity has cleared sufficiently to permit the worse eye, which for 

years could do no more than distinguish light from darkness, to recognize the ten-foot line on the 

chart at one foot.‖ Huxley attributes all this remarkable improvement in his eyesight to the 

alternative treatment he followed – which some critics of the book (Hartridge 1943, Duke-Elder 

1943) disagree with –, though the writer admits that his vision was still ―very far from normal‖ (p. 

viii). As a result of this treatment, Huxley no longer needed glasses, but he still used a powerful 

magnifying glass to read in low-light conditions (for example, to read the menu in a restaurant), as 

Basnayake (2004) points out. 

The author then lists other books that were published on the same subject and mentions what 

his essay brings new to the field. His objective was ―to correlate the methods of visual education 

with the findings of modern psychology and critical philosophy,‖ in order to demonstrate ―the 

essential reasonableness of a method, which turns out to be nothing more nor less than the practical 

application of the problems of vision of certain theoretical principles universally accepted as true.‖ 

                                                             
1 This and subsequent quotations are from The Art of Seeing, Montana Books, Publishers, Inc., 1980 [1942]. 
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(pp. viii-ix) He points out that ophthalmology does not apply these principles because if focuses 

only on the physiological and not at all on the mental side of vision. This point is discussed further 

in the second section of the book. Moreover, the writer asserts that his case was not singular and 

that thousands of people benefited from this form of treatment by simply following the rules of ―the 

Art of Seeing‖. Therefore, Huxley adds, the ultimate purpose of the book was to popularize this 

―Art‖. 

The book is divided into eighteen chapters: the first five present scientific facts underlying 

both the orthodox treatment of visual defects and the visual education proposed by Dr. Bates and 

his followers; in the next seven chapters the writer explains in detail the various techniques used in 

this form of treatment; then Huxley focuses on the mental side of seeing and on techniques that are 

specific to treating the most common visual defects (myopia, hyperopia, astigmatism, squint); also, 

the author suggests ways of applying the rules of the art of seeing to some common difficult 

situations for people with impaired vision, such as reading and watching movies; in the last chapter 

he highlights, based on scientific evidence,  the importance of lighting conditions for people with 

defective sight, and gives advice on how to ―make use of the best illumination available‖ (p. 155). 

Finally, in Appendix I, the author details the importance of proper posture in correcting myopia and 

mentions F. M. Alexander, whose technique for correcting posture Huxley himself used 

successfully for backache relief. 

In the first chapter, ―Medicine and Defective Vision‖, the author refers to the Latin aphorism 

―Medicus curat, natura sanat‖ (the doctor treats, nature heals) in order to point out the purpose of 

medicine which is, in his view, ―to provide sick organisms with the internal and external conditions 

most favorable to the exercise of their own self-regulative and restorative powers.‖ (p. 1) Thus, he 

argues, medical treatment relies on the self-healing powers of the organism, under favorable 

conditions. 

The writer further explains that the current medical treatment of defective vision eliminates 

the symptoms, but not the causes of the condition. Therefore, in the treatment of visual defects the 

above-mentioned Latin aphorism seems not to be true, as the treatment of choice is, in general, the 

prescription of artificial lenses, and therefore Nature is eliminated from the healing process. 

Moreover, in spite of this treatment, the condition often deteriorates and the eyes ―tend to grow 

progressively weaker and to require progressively stronger lenses for the correction of their 

symptoms.‖ His conclusion is that either visual defects are incurable, and ―can only be palliated by 

mechanical neutralization of symptoms‖ – which is the orthodox opinion – or ―something is 

radically wrong with the current methods of treatment.‖ Importantly, the author stresses that he does 

not refer to acute diseases of the eyes, with are treated with medication or surgery, but to ―those 

much more commonplace visual defects which are now treated by means of lenses.‖ (p.2) 

The writer consistently supports his arguments and explanations with examples from the 

literature. Thus, he refers several times to Dr. Matthew Luckiesh‘s book Seeing and Human Welfare 

(1934), pointing out some relevant ideas and experiments the American physicist presented in this 

book. Dr. Luckiesh, who conducted and published pioneering research on light and vision, was 

considered to be ―the father of the Science of Seeing‖ (http://ead.ohiolink.edu/xtf-

ead/view?docId=ead/OCLWHi2641. xml;query=;brand=default). Interestingly, this book has been 

recently reprinted (in January 2019) by Forgotten Books, which publishes rare and classic books. In 

it, Dr. Luckiesh, quoted by Huxley, compares glasses with crutches, which are valuable for treating 

symptoms, but ―do not deal with causes‖. The doctor also claims that most eye defects are 

preventable or can be improved or cured ―by adequate and proper conditions‖ and that even 

refractive defects induced by abuses ―are not necessarily permanent‖ (p. 3); all this based on the 

fact that ―eyes have various recuperative powers, at least to some degree.‖ Therefore, ―correction of 

the abuse‖ by ―improving seeing conditions‖ proved to be beneficial (p. 4).  

However, Dr. Luckiesh‘s book only focuses on the importance of lighting for people with 

defective sight, Huxley observes. Although essential, it is not enough, he argues, to ―merely 

ameliorate the external conditions of functioning‖. As they do when treating other parts of the body, 

http://ead.ohiolink.edu/xtf-ead/view?docId=ead/
http://ead.ohiolink.edu/xtf-ead/view?docId=ead/
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doctors should also attempt to improve ―the internal conditions‖ by working both ―on the 

physiological environment of the sick organ‖ and ―on the physical environment outside the body‖ 

(p. 4). Huxley uses examples from other medical fields to clarify and support his points, such as the 

use of crutches in orthopedics – they are only palliative aids, whereas doctors concentrate mostly on 

improving the internal conditions of the affected limb (e.g. by rest, massage, application of light and 

heat). The psychological factor also plays an important part in the process of recovery, involving 

the patient‘s ―coordination of mind and body‖. Also, a good teacher, who uses the right technique, 

can help a patient recover completely by means of education. Huxley wonders why, if this is 

possible for crippled legs, it couldn‘t be applicable to defective eyes, a question to which ―the 

orthodox theory provides no answer‖ (p. 5). Therefore, Huxley considers that the orthodox theory is 

―implausible‖, and only universally accepted due to ―the force of habit and authority‖.  However, 

there are people whose experience contradicts this theory and Huxley is one of them: 
By the greatest of good fortune I was given the opportunity to discover by personal experience that 

eyes do not lack the vis medicatrix naturae
2
; that the palliation of symptoms is not the only treatment 

for defective vision, that the functioning of sight can be re-educated towards normality by appropriate 
body-mind coordination, and finally that the improvement in functioning is accompanied by an 

improvement in the condition of the damaged organ. (p. 5-6)  

Moreover, Huxley mentions that his conclusion is not based solely on his personal experience, but 

confirmed by many other cases of visual re-education that he observed.  

In the second chapter, ―A Method of Visual Re-Education‖, Huxley introduces Dr. William 

H. Bates (1860-1931), whom he presents as ―a New York oculist‖ (i.e. ophthalmologist) who, being 

―dissatisfied with the ordinary symptomatic treatment of eyes‖, decided to search for a ―way of re-

educating defective vision into a condition of normality.‖ Dr. Bates‘ conclusion, based on his work 

with numerous patients, was that ―the great majority of visual defects were functional and due to 

faulty habits of use‖, which were related to ―a condition of strain and tension‖, affecting both the 

body and the mind. (p. 7) Dr. Bates found that appropriate techniques could relieve this strain, 

which lead to improved vision and self-correction of refractive errors. Practicing those techniques 

built ―good seeing habits‖, which often resulted in completely restored vision. According to Huxley, 

Dr. Bates‘ method proved to be successful because it is an ―aetiological‖ rather than symptomatic 

―method of training imperfect sight […], which does not confine itself to the mechanical 

neutralization of defects but aims at the removal of their physiological and psychological causes.‖ 

(p. 8)  

Huxley explains that the Bates method remained unrecognized by the medical profession 

because of the following: charlatanism (there were charlatans among the practitioners of the method 

due to lack of control and proper education); the force of habit, authority, and professionalism; 

―vested interest‖ (the profitable industry manufacturing optical glass); empiricism (oculists and 

optometrists never witnessed self-regulation and cure as described by Dr. Bates); the theory at the 

core of the method, considering that the eye‘s accommodation to near and distant vision occurred 

not in the lens – as was the accepted hypothesis at the time (and which today is a proven fact) –, but 

―by the lengthening and shortening of the globe as a whole.‖ (p.12) 

The author considers that the Bates method works because it is based on ―the same principles 

as those which underlie every successful system ever devised for the teaching of psycho-physical 

skill‖ (p. 14) (e.g. acting, singing, violin playing, golf, mental prayer). A key element is to ―learn to 

combine relaxation with activity‖, to do everything without strain, and to never work under tension. 

Next, he presents the two types of relaxation: passive and dynamic. Huxley argues that passive 

relaxation (―a state of complete repose‖) is not sufficient, and that we also need conscious dynamic 

relaxation, that he defines as ―the state of the body and mind which is associated with normal and 

natural functioning.‖ (p. 15) 

                                                             
2 (L.) the healing power of nature 
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The third chapter of the book is dedicated to the process of seeing.  Huxley considers that 

seeing is a process which involves not only sensing (through the eyes and the nervous system), but 

also selecting and perceiving (in the mind) – the three occurring simultaneously –, and that memory 

plays an important part in perception. Hence, seeing involves the eyes, the nervous system and the 

mind, all three functioning as a whole. Consequently, ―anything which affects one element in this 

whole exercises an influence upon the other elements.‖ (p. 17) While the orthodox treatment of 

defective vision addresses only the physiological mechanism of the eye and the nervous system, the 

Bates method focuses on the mental elements as well, because ―any improvement in the power of 

perceiving tends to be accompanied by an improvement in the power of sensing and of that product 

of sensing and perceiving which is seeing.‖ (p. 22) Thus, ―many of [Dr. Bates‘] most valuable 

techniques are directed specifically to the improvement of perception and of that necessary 

condition of perception, memory.‖ (p.23) 

 In the second section of the book, the author offers a detailed description of the techniques 

employed by Dr. Bates and his followers, starting with relaxation. The most important technique of 

passive relaxation is that which Dr. Bates called ―palming‖, in which the palms cover the closed 

eyes without touching them, in order to exclude light from the eyes. The subject is advised to 

remember ―pleasant scenes and incidents‖ from their life, which should be ―in movement‖ (so as to 

avoid ―mental staring‖, which implies ―fixation of the eyes‖); in this way ―the field of vision‖ will 

become ―uniformly black‖, and the ―organs of vision‖ completely relaxed (p. 43-44). Huxley also 

explains why palming is an effective eye-relaxation technique, combining both passive and 

dynamic relaxation – through the use of memory and imagination. Other visual education 

techniques described in this section are blinking, breathing, sunning, central fixation, flashing, and 

shifting. Huxley offers clear and concise instructions on how to use them effectively, to assist the 

readers who cannot benefit from the guidance of a teacher of the Bates method.  

In the penultimate chapter we find out that ―the movies can be used to improve defective 

vision‖ (p. 149), an idea supported by the arguments presented in the essay Vision and Design 

(1920) by the English painter and critic Roger Fry. Based on these arguments and examples, Huxley 

states that ―it is possible to make use of the movies to improve our vision for object and events in 

real life‖, based on the fact that being a spectator and not an actor, one sees ―more and more 

clearly‖ (p. 150).  

The last chapter focuses on the importance of lighting conditions. Huxley advises people 

with defective sight to read ―in full sunlight‖ whenever possible, with ―periodical brief sunnings 

and palmings‖, and to ―always make use of the best illumination available‖. (p. 155) He also 

explains why fluorescent lighting, throwing ―almost no shadows‖ – which are elements of contrast, 

important to normal seeing – affects some people‘s vision, and offers advice on how to counteract 

this problem.  

The reactions to Huxley's book were varied, but the author‘s arguments seem to have shaken, 

at the time, public confidence in the orthodox methods of treating visual defects (Hartridge 1943). 

Accordingly, the medical community found it necessary to respond to the ―allegations‖ made in the 

book, demonstrating their lack of scientific basis. The book received harsh criticism from highly 

ranked professionals in the field, such as Dr. Hamilton Hartridge, professor of physiology at the 

University of London. In an article published in The Lancet in 1943, Dr. Hartridge argues against 

the allegations Huxley made in his book against the practice of ophthalmologists in his time: that 

they only treat the eye, to the detriment of a holistic approach; that they prescribe glasses that only 

neutralize the symptoms, and in time the visual defect worsens; that they regard the alternative 

methods of visual re-education (such as that of Dr. Bates) as being unorthodox, thus depriving 

patients of the possibility of more rapid recovery. Professor Hartridge (1943) counters these 

accusations in a very convincing way and tries to reconstruct Aldous Huxley's case, as presented in 

the book, but on scientific bases.  

Similarly, at an annual meeting of the American Academy of Optometry in New York from 

December 1951, the American optometrist Elwin Marg showed that the Bates method is based on a 
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number of theories that are considered by most eye specialists to be false. For example, Bates did 

not believe that in distance viewing eye accommodation occurred in the lens, but was convinced 

that the phenomenon was produced by a change in the size of the eyeball, a theory that, as Marg 

(1952) pointed out, was invalidated by all research in the field. 

Among the proponents of the Bates method, Aldous Huxley appears to be the most 

prominent, displaying an enthusiasm based on his own experience of successful treatment, while 

retaining a reserve to the theory underlying the method, which could or not be accurate (Marg 

1952).  Although Huxley was familiar with the specialists' disapproval of this theory, what was of 

importance to the writer was not the accuracy of the scientific hypothesis of the method, but the ―art 

of seeing‖. In his view, this Art goes beyond the physiological mechanisms of the eye, entering the 

field of psychosomatic medicine: 
[M]y concern is not with the anatomical mechanism of accommodation, but with the art of seeing – 

and the art of seeing does not stand or fall with any particular physiological hypothesis. Believing that 
Bates‘ theory of accommodation was untrue, the orthodox have concluded that his technique of visual 

education must be unsound. Once again this is an unwarranted conclusion, due to a failure to 

understand the nature of an art, or psycho-physical skill. (p. 12-13) 

In conclusion, The Art of Seeing is intended to be more than a defense of the Bates method. It 

does not insist on the accuracy of the theories underlying the method, but emphasizes the efficacy 

of a holistic approach to treating visual defects, since, regardless of whether the theories of the 

Bates method are scientifically accurate or not – and visual scientist have refuted them from the 

start (Marg 1952) –, in practice, according to the author, the method has proven its usefulness in 

certain situations, and the case of Aldous Huxley is a written testimony to that.  

Nevertheless, the medical world remained skeptical, with critical reactions not only rejecting 

the method itself, but also attacking those who promoted it. Thus, for example, in a review of 

Aldous Huxley's book, the eminent Scottish ophthalmologist Stewart Duke-Elder strongly 

condemns the theories outlined in the book as being largely erroneous. However, he admits that the 

method proved effective in the case of Huxley and other patients suffering from ―similar functional 

afflictions‖ (Duke-Elder 1943: 635). The physician concludes that the book is worthless, or even 

dangerous if taken seriously by people with severe eye conditions such as glaucoma or retinal 

detachment, which require specialized medical intervention. On the other hand, an examination of 

more or less recent reviews or comments by readers of Huxley‘s book who have applied the 

methods described in the essay reveals that, almost eighty years after its publication, The Art of 

Seeing continues to arouse a certain interest in the general public.  

 

BIBLIOGRAPHY 

 

Basnayake V.  ‗Fifty per cent terrific! fifty per cent non-existent‘: Aldous Huxley and 

medicine. Ceylon Medical Journal. 2004; 49(4):142-144. 

Bedford S. Aldous Huxley: A Biography. 2nd Edition. Chicago: Ivan R. Dee, 2002. 

Duke-Elder S. Aldous Huxley on Vision. (Review). BMJ, May 22, 1943; 1(4298):635-636. 

Hartridge H. The strange case of Mr. Huxley‘s eyes. The Lancet. 22 May 1943: 657-658. 

Huxley, A. The Art of Seeing. Seattle: Montana Books, Publishers, Inc., 1975 [1942]. 

Huxley L. This Timeless Moment: A Personal View of Aldous Huxley. 2nd Edition. Berkeley, 

CA: Celestial Arts, 2000 [1968]. 

Marg E. ―Flashes‖ of clear vision and negative accommodation with reference to the Bates 

method of visual training. American Journal of Optometry and Archives of American 

Academy of Optometry. April 1952;128:1-18. 

Sawyer D. Aldous Huxley: A Biography. New York: The Crossroad Publishing Company, 

2002. 

https://www.amazon.com/Art-Seeing-Aldous-Huxley/dp/B0006CLUC4.  

http://www.seeing.org/ 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

918 
 

 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

919 
 

THE CLASH OF CULTURES IN CHINUA ACHEBE’S „THINGS FALL APART” (1958) – 

THE WESTERN INFLUENCE 

 

Adina Campu 

Ph.D student., „Transilvania” University of Brașov 

 

 
Abstract: This paper focuses on ŖThings Fall Apartŗ (1958) which is Chinua Achebeřs first novel, almost 

certainly the African book that is most often read by Western readers and a staple in courses on African 
literature and culture. My central concern is to illustrate how Western and African cultures became 

entwined and how the influence went both ways. In most of his writings Achebe pleads for the preservation 

and revival of African cultural values. According to him African resources need to be regained and the 
fragmented colonial subjects need to be reconstituted in order that African people should acquire a sense of 

direction and identity. However, here I demonstrate that Achebe too, uses Western cultural strategies to 

convey these ideas as Western values have permeated everything African and elements of Sameness can no 

longer be ignored. 
 

Keywords: culture, Sameness, African, Western, language. 

 
 

1.Introduction 

 ŖThings Fall Apartŗ is Achebe‘s first novel, published in 1958, almost certainly the African 

novel that is most often read by Western readers and a staple in courses on African literature and 

culture worldwide. For most readers, the most memorable part of the book is its vivid evocation of 

Igbo society at the time of the first major incursions of British colonialism into the Igbo lands at the 

beginning of the twentieth century. Achebe has made it clear that his main purpose was to provide 

African readers with a realistic depiction of their pre-colonial past, free of the distortions and 

stereotypes characteristic of European accounts.  

 ŖThings Fall Apartŗ can be divided into three basic segments. The initial section, spanning 

the first thirteen chapters, is largely concerned with providing the readers with a vivid picture of the 

traditional way of life enjoyed by the inhabitants of an Igbo village before the invasion of the 

British. The second part of the book concerns the protagonist‘s exile, during which both the British 

colonial administration and Christian missionaries make significant progress in displacing the 

traditional way of life in Umuofia. In Chapter 20 the protagonist, Okonkwo, returns to Umuofia, 

beginning the third and final part of the novel, in which he helps to lead a futile and ill-fated attempt 

to resist this cultural destruction, leading to his death by suicide.  

 The central concern of this paper is to illustrate how Western and African cultures became 

entwined and how the influence went both ways. In most of his writings Achebe pleads for the 

preservation and revival of African cultural values. Indeed, African resources need to be regained 

and the fragmented colonial subjects need to be reconstituted in order that African people should 

acquire a sense of direction and identity. However, here I demonstrate that Achebe too uses 

Western cultural strategies to convey these ideas as Western vales have permeated everything 

African.  

 

 

 

 

 

2.The Western Influence 

2.1.The Title of the Novel 
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Achebe believed that the Western knowledge of the world is as culture based and time bound 

as any other type of knowledge.  The title of the novel is taken from a poem by the Irish poet 

William Butler Yeats called ŖThe Second Comingŗ1
, which also provides the epigraph of the novel.  

 

Turning and turning in the widening gyre 

The falcon cannot hear the falconer; 

Things fall apart; the centre cannot hold; 

Mere anarchy is loosed upon the world, 

The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere 

The ceremony of innocence is drowned; 

The best lack all conviction, while the worst 

Are full of passionate intensity. (Yeats, ―Michael Robartes and the Dancerŗ 10) 

 

 This is one of the most frequently taught poems in the English language that has provided 

titles for many modern works. Achebe, like Yeats, presents in vivid terms his interpretation of the 

cyclical view of history. In Yeats‘s work, the vision of human history provides a succession of 

Ŗgyresŗ
2
 or epochal cycles. The first of these cycles, the pre-Christian era, gives way to the age 

ushered in by the nativity of Christ, which in turn will be followed by another and more terrifying 

unknown cycle. Achebe‘s novel, like Yeats‘s poem, presents the vision of human history as a series 

of epochal cycles but from an African rather than European perspective. The first of Achebe‘s 

cycles, Igbo tribal life before the coming of the British to Nigeria near the end of the nineteenth 

century makes way for the beginning of twentieth century Europeanization of Africa with all its 

implied consequences for still another era – the future of postcolonial Africa.  

In ―Things Fall Apartŗ, Achebe at once recapitulates and reverses Yeats's vision of historical 

process. It is indeed ritual, the crucial daily traditions that hold together a vital Igbo culture, that the 

book shows being swept away. Under the overwhelming tide of a violent colonialism, ceremonies 

Ŗof innocenceŗ - like the villagers' willful suspension of disbelief in order not to recognize the 

village elders animating the masks of the Ŗegwugwuŗ - can no longer be sustained. The order that 

has held together the present age is weakened, and the future is threatening to destroy it all.  In 

Achebe‘s version, however, the Ŗblood-dimmed tideŗ emanates neither from the lower classes nor 

from the dark parts of the globe, but from the very Europe Yeats saw as custodian of civilization. It 

is not an inevitable process, but one set in motion purposefully. Achebe‘s ironic reversal of Yeats is 

not quite as complete as it might first appear. Yeats, after all, is not an English poet but an Irish one. 

Further, he is an Irish poet with an extensive history of opposition to English colonial rule in 

Ireland. Therefore, despite his generally retrograde politics, Yeats does, in fact, serve as an 

important predecessor for a number of later anti colonial and postcolonial writers.  

 But first and foremost in using Yeats‘s European material to draw a contrast between the 

various periods of Igbo history, Achebe is able to accomplish two things. On the one hand, through 

manipulating the Yeatsian theme about the changes inevitable in human history, the novel succeeds 

in showing that the sense of historical decay, continuity, and rebirth is not only characteristic of the 

European tradition but also of the African tradition. On the other hand, by exploiting this European 

literature and historiography, ironically Achebe is able to reverse the white‘s man narrow definition 

of culture and history.  

                                                             
1 This is a poem included in the 1921 verse collection entitled Michael Robartes and the Dancer and was first printed in 

The Dial (November 1920). 
2 The word Ŗgyreŗ used in the poem's first line is drawn from Yeats's book ŖA Visionŗ, which sets out a theory of 

history and metaphysics which Yeats claimed to have received from spirits. The theory of history articulated in ―A 
Visionŗ centers on a diagram composed of two conical spirals, one situated inside the other, so that the widest part of 

one cone occupies the same place as the tip of the other cone, and vice versa. Around these cones he imagined a set of 

spirals. Yeats claimed that this image (he called the spirals "gyres") captured contrary motions inherent within the 

process of history.  
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2.2.Okonkwo – A Tragic Hero? 

Though it is very clear that to a greater or lesser extent Achebe does use the European notion 

of tragedy in the construction of the protagonist of the novel literary critics have expressed 

divergent opinions on the subject. While some of them acknowledge that Okonkwo‘s fate is a tragic 

one and consequently he is a tragic hero, others deny him this status.  

For Benedict Chiaka Njoku
3
 the protagonist, Okonkwo, is a self-made man, egocentric but 

honest and upright who tries to secure the welfare of his polygamous family of three wives and 

numerous children. He is against the forces which seek to promote separate and differentiated 

development, such as Christianity and colonialism. The affirmation of simple life and the 

glorification of rural serenity are preferable to him than the near savagery, bestiality and animalism 

of urban existence. In spite of the obvious limitation of his traditional society, Okonkwo blames the 

imported forces for the misfortunes of the present state of his society The cumulative effect of the 

foreign forces is reflected in the degeneration of the traditional ways of life of the Igbo people.  To 

Okonkwo, foreign influence is a threat to traditional Igbo individual integrity, and prevents 

individuals from responding freely to their world and to themselves. They rob the Africans of their 

individual, personal, and private identity and eventually transform their psyche. What Okonkwo 

struggles with is the same social and national consciousness found in Europe during the sixteenth, 

seventeenth and the eighteen centuries. Social consciousness leads to the growth of individuality 

and societies. The entwining of cultures, in Okonkwo's view, results in interruption and disruption 

of the processes of development and may intermingle with individual existences. 

 Okonkwo is not a hero of the western tradition, such as Achilles, Agamemnon, Ajax, 

Hector, Ulysses, Aeneas, Beowulf, Roland, or King Arthur. He seeks the conquest of no realms, no 

nation, but the sanity of domestic tranquility and security in his traditional order and mode of life. 

There is no quest, physical or psychic. The only psychic quest is pragmatic and is based on his 

desire to secure domestic happiness. His society has attained its height of popular social well-being 
and has been accepted by all and does not seem to desire further transformations. There is no drive 

for further change and there is no conflict between social and psychic existences. He sees Western 

civilization and Christianity as the forces that produced the influences which are the cause of things 

falling apart. Thus there is no synthetic development in the plot, but instead, we have a depiction of 

the daily life of a people at the height of social attainment. This is what shocked critics used to 

social dynamism. Okonkwo is, however, not too much different from the characters produced by 

Western sensibility, where the homogeneity in society has been reached and where human 

characters are trapped by the conventions of their social environment. He desires continuity not 

discontinuity and prefers a preordained way of life to experimentation which may result in self and 

social disruption. 

 In Njoku‘s view one finds in Okonkwo a clash between two different modes of perception, 

thinking and cultural realities. He rejects assimilation or Europeanization and loves the simple 

honesty and integrity of his own society. He wants to avoid the discontinuity and fragmentation 

characteristic of modern life in industrial societies. The traditional society provides him with an 

atmosphere in which he could manifest his individuality. Consequently, although Okonkwo does 

not achieve a typical heroic grandeur, the total effect of ―Things Fall Apartŗ is heroically grand but 

the parts can be meaningful only in their relation to the whole story. Achebe‘s ―Things Fall Apartŗ 

achieves a measure of success towards satisfying Aristotle's concept of tragic grandeur in his 

―Poeticsŗ
4
. Firstly, Okonkwo passes from happiness to misery and is not perfectly virtuous and just. 

                                                             
3
 Njoku, Benedict Chiaka. The Four Novels of Chinua Achebe: A Critical Study. New York: Peter Lang Publishing Inc., 

1984. 
4 The book gives an account of what Aristotle calls poetry. He taught that poetry could be divided into three genres: 
tragedy, comedy and epic verse. The core of the discussion is the examination of tragedy. Aristotle teaches that: 

―Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude; in language 

embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form 

of action, not of narrative; through pity and fear effecting the proper catharsis of these emotionsŗ. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

922 
 

Secondly place, his downfall does not result from vice or bareness but because of a flaw of 

character - tragic flaw- end error in judgment. Thirdly, Okonkwo belongs to a distinguished family, 

being an Igbo man with titles, three wives and several children. Thus, he satisfies Aristotle's 

concept of the tragic hero, even though his downfall is muffled rather than dramatic.  

 Njoku‘s conclusion is that ultimately, Okonkwo, though a tragic hero, is only an individual 

and does not fully represent the spirit of the Igbo people. He is himself and his tragic fall is the 

result of his own choice. Achebe manages to familiarize the reader with the role of individual 

consciousness and introspection in a traditional Igbo society. The surprise is that contrary to 

opinions of visitors to the continent, it is possible to find a small rural community in Africa where 

peace, order and social cohesiveness prevailed. Okonkwo had every reason to be disappointed that 

things were falling apart, and the center could not hold.  

 A second position which I want to discuss is the one offered by Richard Begam. He says 

that ŖThings Fall Apartŗ is concerned not only with writing history but also with fashioning tragedy 

and tells us that Achebe himself made this point in an interview with Robert Serumaga
5
 in which he 

discussed the political implications of tragedy and referred to his novel as an example of that genre. 

The idea that Okonkwo is a great man whose destiny is linked with that of his people is 

immediately established in the novel's celebrated opening: 

 

Okonkwo was well known throughout the nine villages and even beyond. His fame rested on 

solid personal achievements. As a young man of eighteen he had brought honor to his village 

by throwing Amalinze the Cat. Amalinze was the great wrestler who for seven years was 

unbeaten, from Umuofia to Mbaino.  (Achebe, ŖThings Fall Apartŗ 1) 

 

The larger effect of Achebe‘s opening is to establish Okonkwo as a particular kind of tragic 

protagonist: the great warrior who carries with him the fate of his people. Like Achilles, Okonkwo 

is "a man of action, a man of war". His "fame" among the Igbo rests "on solid personal achievementsŗ. 

He is a man renowned and respected for having brought home from battle five human heads; and on 

feast days and important public occasions, Ŗhe drinks his palm wine from the skull of the first warrior he 

killedŗ (Achebe, ŖThings Fall Apartŗ 8) Okonkwo is, in other words, identified with his community to 

the extent that it esteems the ethos he embodies, and while his village certainly does more than 

make war, it especially prizes those men who win distinction on the battlefield. This is not to say, 

however, that Okonkwo epitomizes all the virtues of Igbo culture, or that he is himself without 

fault. On the contrary, Achebe himself understands that, within an Aristotelian framework, his hero 

is necessarily a flawed character, to use the Greek term, of Ŗhamartiaŗ
6
. As Achebe has observed in 

an interview with Charles Rowell:  

 

The tragic protagonist is the man who's larger than life, who exemplifies virtues that are 

admired by the community, but also who for all that is still human. He can have flaws, you 

see; all that seems to me to be very elegantly underlined in Aristotle's work. 
7
 

 

                                                             
5  Serumaga, Robert.  Interview African Writers Talking: A Collection of Interviews by Dennis Duerden and Cosmo 

Pieterse, eds. London: Heinemann, 1972, pp. 16-17 cited by Begam.  
6 One of the core terms in Aristotle‘s ŖPoeticsŗ. It stands for miscalculation and was understood in the Romantic period 

as tragic flaw.  
7 Rowell, Charles. "An Interview with Chinua Achebe" p. 97. Achebe‘s views on Okonkwo as an example of an 

Aristotelian tragic hero are complicated, suggesting that any single theory of tragedy is not adequate to describe how the 

novel handles its tragic material. Thus, while Achebe rejects the idea that Okonkwo is an Aristotelian hero, he goes on 

to explain at length how Things Fall Apart can be read in Aristotelian terms: "Rowell: How do you respond to critics 
reading Okonkwo as a hero in terms of Aristotle's concept of tragedy?" "A: No. I don't think I was responding to that 

particular format. This is not, of course, to say that there is no relationship between these. If we are to believe what we 

are hearing these days the Greeks did not drop from the sky. They evolved in a certain place which was very close to 

Africa ... I think a lot of what Aristotle says makes sense" (p. 97). Cited by Begam. 
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Indeed, like many of the heroes of classical tragedy, Okonkwo's behavior consistently places him at 

odds not only with his fellow Umuofians, but with the gods themselves "Okonkwo was not the man to 

stop beating somebody half-way through, not even for fear of a goddess"(Achebe, ŖThings Fall Apartŗ 33) 

and it comes as no surprise when, in the second part of the novel, he is sent into temporary exile for 

offending Ani, the Earth deity. 

 However, says Begam, we must admit that Okonkwo‘s faults are essentially virtues carried 

to an extreme and though he is not perfect he represents some of the best qualities of his culture. As 

Obierika remarks at the end of the novel ŖThat man was one of the greatest men in Umuofiaŗ (Achebe, 

ŖThings Fall Apartŗ 178) 

 The crisis of the novel comes in the penultimate chapter when an impudent messenger, sent 

by the colonial authorities, orders a tribal meeting to disband. Okonkwo the warrior is moved to 

action and he killed the messenger. The suicide that follows is itself a profound violation of Igbo 

law, which strictly forbids acts of self-destruction. The question of how we should respond to 

Okonkwo's final deed has been examined in detail by various critics with strikingly different results. 

Of course, this interpretive problem largely disappears once we begin to read the novel as a tragedy. 

Heroic tragedy demands that he remain uncompromising and that the Igbos honor their cultural 

heritage by refusing assimilation. Even in this final gesture, then, Okonkwo functions as the true 

representative of his people. For, as he sees it, Igbo culture has willingly succumbed to its own 

annihilation, committing what is a form of collective suicide by submitting to the British. In taking 

his own life, Okonkwo has simply preceded his people in their communal destruction. Once again 

he has led the way.  

 I believe that essentially we have to distinguish between Aristotelian or traditional tragedy
8
 

in which there is a clear resolution of facts and modern or ironic tragedy where the fall from a high 

place is not obvious but concealed.  Okonkwo's story as viewed from the Igbo perspective presents 

history in the form of classical or heroic tragedy. Okonkwo's story as viewed from the District 

Commissioner's perspective presents history in the form of modern or ironic tragedy. For Achebe 

the tragedy of the past depends on the perspective of the present. He illustrates the ambiguous 

relationship which postcolonial writers have with their own past and he envisions his past both as 

history and tragedy.  

The Language Problematic 

Here I intend to discuss Achebe‘s decision to write in English, his justification for doing this 

and the problems faced by a postcolonial writer writing in the language of the colonizers.  

Language is the most important element of fiction and this is reflected by the fact that quite 

often the quality of a work is judged by how skillfully the writer uses the language to unify the 

elements of fiction and by whether or not the style manages to capture readers and make them want 

to read it again and again. The problematic is very complex and delicate with readers who write in 

their second language because the writing of a piece of fiction implies more than translating one‘s 

native thematic material into another language for a foreign audience. It requires a creative effort 

which should result in the production of a work of art that can be appreciated in any language, 

including the indigenous one. Within this fierce debate African writers and critics have taken 

various positions ranging from continued use of foreign languages – English, French and 

Portuguese – to supporting national and ethnic languages of Africa.  

 For example, Kenyan writer Ngugi wa Thiong
9
 requires African writers to write in 

indigenous African languages instead of English, insisting that his own early choice of the latter 

                                                             
8
 In a figurative sense a tragedy  is any event with a sad and unfortunate outcome, but the term also applies specifically 

in Western culture to a form of drama defined by Aristotle characterized by seriousness and dignity and involving a 

great person who experiences a reversal of fortune. Aristotle's definition can include a change of fortune from bad to 
good as in the ŖEumenidesŗ, but he says that the change from good to bad as in ŖOedipus Rexŗ is preferable because 

this effects pity and fear within the spectators. 
9  A Kenyan author, formerly writing in English and now writing in Gykuyu. His work includes novels, plays, short 

stories, essays and scholarship, criticism and children's literature. 
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was based on European cultural imposition. On the other hand Obiechina, a famous Nigerian Igbo 

scholar and literary critic, considers that writers should maintain the balance between African 

literary aesthetics and European ones. For that reason his literary studies stress the importance of 

mastering the English language as well as ethnic vernacular verbal arts, which, intelligently 

combined, can enable a writer to produce a good hybrid novel like ―Things Fall Apartŗ, which 

evidences Achebe‘s mastery of the English language as well as Igbo story-telling techniques. 

Likewise, Lewis Nkosi urges African writers and critics to acknowledge the language crisis in 

modern African literature, and he traces its origin to the politics of anti colonial struggle, which 

required that the writers' messages be expressed in European languages that the colonizers 

understood. The process created a dialogue between an educated African elite and European 

colonial masters who excluded the ordinary peoples of Africa, the masses, from participation in 

literature and politics. As a result, 80 percent of the peoples of Africa became lost as a potential 

audience of their literature.  

On the contrary, David Westley asserts that because Europeans introduced literature as a 

means of promoting literacy in African schools, the influence of European traditions on African 

literary genres is undeniable. He makes his point by explaining how the European literary influence 

helped Africans, especially Nigerians, to become great writers who produced great literature, and to 

form literary clubs for the promotion of continental and national literatures of Africa. Furthermore, 

modern African literature written in European languages is now studied in American and European 

universities.  

In writing ―Things Fall Apartŗ, Achebe needed a medium through which to communicate with 

those who misjudged Igbo culture, mainly because they did not understand the Igbo language. So he 

chose the English language, a medium as international as his audience. That selection of a suitable 

medium increased his readership, even within his native land, Nigeria. Thus, Achebe could speak to 

the colonized and the colonizers, as well as to the non participants in the tragic encounter between 

Africa and Europe. He explained his choice of the English language on numerous occasions. This 

was a topic particularly discussed in ŖMorning Yet on Creation Day: Essaysŗ where he defended his 

use of English. Here he makes the distinction between national and ethnic literatures and takes the 

case of Nigeria as an example where the only possible national literature is the one written in 

English while the ethnic literatures are written in as many as six languages – Hausa, Igbo, Yoruba, 

Eifk, Edo, Ijaw - and the number may increase. That is why he rightfully says:  

 

There are not many countries in Africa today where you could abolish the language of the 

erstwhile colonial powers and still retain the facility for mutual communication. Therefore 

those African writers who have chosen to write in English or French are not unpatriotic 

smart alecks with an eye on the main chance - outside their own countries. They are by-

products of the same process that made the new nation-states of Africa. You can take this 

argument a stage further to include other countries of Africa. The only reason why we can 

even talk about African unity is that when we get together we can have a manageable 

number of languages to talk in -- English, French, Arabic.  . . (Achebe, ŖMorning Yet on 

Creation Day: Essaysŗ 25) 
 

Another problem that has been raised in this respect is whether people can learn to speak a 

second language as effectively as the first or as effectively as to use it in creative writing. Achebe‘s 

answer to this question is a definite yes. But if we talk about the ability to use a second language 

like a native speaker Achebe‘s answer is that he hopes that will not happen. Because, he says:  
 

It is neither necessary nor desirable for him to be able to do so. The price a world language 

must be prepared to pay is submission to many different kinds of use. The African writer 

should aim to use English in a way that brings out his message best without altering the 

language to the extent that its value as a medium of international exchange will be lost. He 
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should aim at fashioning out an English which is at once universal and able to carry his 

peculiar experience.ŗ (Achebe, ŖMorning Yet on Creation Day: Essaysŗ 26) 
 

And indeed Achebe has managed to accomplish all these – the rendering of the African experience 

by means of the colonizers‘ language and literary forms. According to Abdul Janmohamed
10

 

syncretism is the word that characterizes Achebe‘s novel. He distinguishes between oral and 

chirographic cultures
11

 and admits that the African writer if faced with the paradox of representing 

the experience of oral cultures through literate language and forms. Thus, oral cultures tend to 

valorize collectivity over individuality and to create individual personality structures that are in fact 

communal and externalized, not inclined towards introspection. The externalized individual, then, is 

easily managed through the symbolic exchanges involved in communal ritual and practices. Writing 

and reading, on the other hand, are solitary achievements that tend to throw the psyche back on 

itself, and the knowledge that one's thoughts, when they are committed to writing, can endure in 

time encourages the emergence and recognition of individuality. 

In ŖThings Fall Apartŗ the writer conveys the flavor of an oral society in his style and narrative 

organization. We witness thus a combination of literate and oral techniques. Just as the style 

represents in writing the syntax and thought patterns of oral cultures, so the narrative operates on 

two levels: in its novelistic form the story of Okonkwo is unique and historical, yet it is told as if it 

were a well-known myth. The narrative acknowledges the latter fact in its opening sentence: 
"Okonkwo was well known throughout the nine villages and even beyond" (Achebe, ŖThings Fall Apartŗ 1) 

The story of his poverty "was told in Umuofia", and that of Ikemefuna's sacrifice "is still told to this 

dayŗ.  Similarly, other aspects of this narrative manifest themselves as oral tales.  The white 

colonizers first appear to the hero in the form of stories. The reader is left with an impression that 

these tales are loosely connected but that the narrator of ―Things Fall Apartŗ will arrange them in his 

own unique order. Even if the myth about Okonkwo‘s family is common knowledge it has to be 

told as if for the first time. For example, after presenting Nwoye‘s apostasy and after depicting for 

several pages the first encounter between the Christian missionaries and the Igbos, Achebe returns 

to Nwoye's conversation with the following sentences: "But there was a young lad who had been 

captivated by Christianity. His name was Nwoye, Okonkwo's first son." (Achebe, ŖThings Fall Apartŗ 127)

 In oral cultures the distinction between the secular and the sacred does not exist and Achebe 

has to make sure that his characters do not seem foolish because they believe in the absence of that 

border. Therefore, he has to endow both his characters and the narrator with a double 

consciousness. For example, at the beginning of the legal-spiritual court where ―egwugwusŗ first 

appear, the narrator tells us that: 

 

 Okonkwo's wives, and perhaps other women as well, might have noticed that the second 

egwugwu ad the springy walk of Okonkwo. And they might also have noticed that Okonkwo 

was not among the titled men and elders who sat behind the row of egwugwu. But if they 

thought these things they kept them to themselves. …ŗ (Achebe, ŖThings Fall Apartŗ 79) 

 

Thus, the narrator demonstrates for us the double consciousness of the characters, while admitting 

to the reader that Okonkwo is "dressed up" as an ―egwugwuŗ and then proceeding to deny that 

admission (i.e., Okonkwo "was one of the dead fathers . . ."). By maintaining a deliberate ambiguity, a 

double consciousness in keeping with the syncretism of a written narrative about an oral culture, the 

narrator refuses to emphasize either the chirographic or the oral viewpoint. The same effect is 

obtained through the monotony of the narrative voice and the timeless aura of the story. The voice 

remains unchanged even when it is retelling a folktale recounted by one of the characters. The 

                                                             
10 Janmohamed, A. in the essay ―Sophisticated primitivism: The Syncretism of Oral and Literate Modes in Achebe‘s 

Things Fall Apart‖ published in the volume Understanding Things Fall Apart: Selected Essays and Criticism edited by 

Solomon Iyasere.  
11 A culture preserved in writings. Chirography is the study of handwriting in all of its aspects: script, calligraphy, etc.  
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chronology is extremely vague; temporal locations are designated only by phrases such as "many 

years ago, years ago," "as old as the clan itself," "the worst year in living memory," and so on. The only 

specific periods in the novel are associated with ritual punishment: Ikemefuna's three years in 

Okonkwo's custody and Okonkwo's seven years in exile. Otherwise the novel is as timeless as one 

with a historical setting.  

Due to his desire to maintain the oral tradition Achebe never explores deep interiorities. Thus 

Okonkwo remains a relatively flat character who has to be judged in terms of his narrative function. 

If Achebe introduces us to traditional Igbo culture through Okonkwo, he is doing so in order to 

show that it was civilized and, by extension, that the colonized individual need not be ashamed of 

his past. In this respect, the novel can be considered a skillful syncretism. Therefore the syncretism 

of Achebe‘s fiction has two important consequences:  firstly, Achebe writes in English in order not 

to leave the representation of his society at the mercy of racist colonial writers and secondly, he 

manages to create a content which conveys a longing for a vanished heroic culture while the form 

transcends the division of the colonizer and the colonized.  

Conclusions 

For Achebe, an authentic African /Nigerian identity   must incorporate both the European 

colonial heritage and the African pre-colonial traditions and culture. In this respect he is a precursor 

of contemporary theories of identity.  In his reinterpretation of post-colonial Africa, Achebe is 

among the first to argue in favor of the recognition of identity as a container of multiple influences. 

For him the colonial experience is an inheritance, one Ŗgrainŗ among others that must be accorded 

due recognition, as should Ŗevery grain that comes our wayŗ. The key question for Achebe is what 

encouragement these grains offer Ŗfor the celebration of our own world, the singing of the song of 

ourselves in the din of an insistent world and song of othersŗ 
12

 This view of the unfolding identity 

as a song of Self and Other, a multitude of grains making up the African post-colonial experience, 

prefigures recent post-modern theorizing of identity as ambivalent and hybrid.  
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Abstract: Despite the raising awareness of programmes on internet safety, there are no websites intended to 

review the adolescentřs risk status of exposure to sexual related risks. In order to fill this lack we propose a 
questionnaire model able to predict certain risk categories of a sexual nature encountered in the online 

environment. The model was developed as a part of the authorřs doctoral thesis. The results of the 

questionnaire are able to determine the degree of risk-related exposure of teenagers in most probably 

categories. After evaluating the responses related to general online behavior of adolescents, this model can 
contribute not only to juveniles self-knowledge, but also it is able to support parents and teachers in the 

effective and early prevention of potential abuses.  
 
 Keywords: risk exposure, teenagers, online safety, survey, prevention model 

  

 

1. Aspecte preliminarii 

 Deși politicile preventive recente implică tinerii în mod accentuat în procesul de informare 

și de educare, datele cercetării Net Children Go Mobile din anul 2014 arată „o lipsă de informație în 

rândurile copiilor (mai ales în ceea ce privește siguranța pe internet), căreia i se adaugă o lipsă de 

conștientizare a potențialului de risc la care se expun prin anumite comportamente online‖ (Velicu 

et al., 2014, 32). De exemplu fenomenul sexting-ului a crescut exponențial față de anii precedenți, 

prin urmare se consideră că „în România se impun măsuri urgente de prevenire și conștientizare 

asupra acestui risc‖ (Velicu et al., 2014, 57). 

 La nivelul Uniunii Europene pentru dezvoltarea unor politici eficiente de gestionare a 

riscurilor pe Internet se urmărește responsabilizarea indivizilor în luarea propriilor decizii. Pentru ca 

utilizatorii de internet - în special tinerii - să poată decide corect și oportun în mediul digital, 

strategia europeană impune implementarea unor serii de programe educaționale, campanii de 

informare în rândul tinerilor, pedagogilor și a părinților (Staksrud și Ólafsson, 2013).  

Inițial, deși subiecții vizați erau copiii, campaniile de conștientizare și de folosire în 

siguranță a Internetului s-au focusat pe părinți și pe cadre didactice, copiii înșiși rămâneau deseori 

neimplicați. În prezent, cu scopul de a optimiza eficiența strategiilor lansate, copiii sunt implicați 

activ în campaniile de conștientizare a utilizării în siguranță a Internetului. Astfel se observă că 

politicile europene și-au schimbat viziunea în privința acestui aspect, trecând de la abordarea bazată 

pe restricționare și control la responsabilizarea acestora (Barbovschi și Marinescu, 2013).   

Pentru aceste considerente s-au inițiat o serie de proiecte pentru promovarea utilizării în 

siguranță a internetului. Începând din anul 1999 s-a lansat la inițiativa Comisiei Europene 

programul „un Internet mai sigur‖ care și-a propus protejarea tinerilor în mediul online şi 

promovarea utilizării responsabile a Internetului. În 2004 tot în cadrul acestui proiect s-a lansat 

rețeaua Insafe care cuprinde un centru de informare, o linie telefonică de asistenţă, consilii ale 

tinerilor, şi un consiliu paneuropean (European Schoolnet, 2011). 

 La nivel național Organizația Salvați Copiii România, membră al rețelei Insafe, promovează 

din anul 2008 folosirea în siguranță a internetului prin programul Sigur.info. În anul 2016 

programul Sigur.info a devenit Ora de Net (Salvați Copiii România, 2018). Pagina de web al 

proiectului pune la dispoziția publicului diferite broșuri destinate copiilor și adulților privind 

folosirea corectă a noilor tehnologii, ca de exemplu: Imaginea ta online, Ne jucăm și învățăm: 
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navigarea pe Internet, Gândește-te bine înainte să distribui. De asemenea platforma electronică al 

proiectului pune la dispoziția copiilor mici o serie de jocuri educaționale privind utilizarea 

computerelor și a Internetului, ca de exemplu: Wild Web Woods. Aceste programe de educare și 

prevenire au în comun orientarea către minori.  

Organizația Salvați Copiii România a lansat în anul 2014 „Ghidul utilizării în siguranţă a 

internetului‖ sprijinit de Uniunea Europeană, și avizat de Ministerul Educației Naționale. Acesta 

constituie o resursă educațională complementară necesară cadrelor didactice care doresc să îşi 

însuşească noţiunile de utilizare sigură şi responsabilă a noilor tehnologii (Ministerul Educației 

Naționale, 2014). Ghidul conține o serie de lecții sau activități practice cu ajutorul cărora elevul 

învață să gestioneze corect diferite situații problematice ivite în mediul digital.  

Cu toate că există o serie de programe online destinate copiilor, nu numai în România ci și la 

nivel mondial lipsesc cu desăvârșire spațiile web destinate autoevaluării adolescenților  privind 

expunerea lor la riscuri online. Din aceste considerente s-a elaborat un chestionar de autoevaluare al 

adolescenților în privința expunerii lor la diferite categorii de riscuri sexuale cu ocazia utilizării 

rețelelor de socializare online. Acest chestionar de evaluare adresat în primul rând adolescenților 

poate veni și în sprijinul părinților sau profesorilor pentru a se putea preveni eficient și din timp 

cazurile de abuz. Scopul și utilitatea practică al acestui chestionar de evaluare este responsabilizarea 

adolescentului, părinților și a profesorilor privind prevenirea abuzurilor. 

  

2. Metodologia cercetării 

Studiul vizează atitudinile și comportamentele din mediul online ai adolescenților din Cluj-

Napoca, utilizatori de rețele de socializare online. Pentru elaborarea chestionarului de evaluare s-a 

folosit metoda cantitativă a formularelor de întrebări. În privința tehnicii de eșantionare am optat 

pentru metoda probabilistică aleatoare stratificată: în prima fază am identificat populația studiată 

(2753 elevi de clasa a X-a, împărțite în 102 clase, în cadrul de 40 de unități școlare). În faza a doua 

am constituit eșantionul, reprezentând 10% din populația totală, cu păstrarea ponderii profilelor de 

studiu: teoretic, vocațional și tehnic. Elevii de clasa a X-a astfel selecționați în număr de 300 de 

elevi erau înscriși în 14 clase din diferite unități școlare din Cluj-Napoca, cu vârstele cuprinse între 

15-16 ani, utilizatori de rețele de socializare online. Elevii au fost rugați să completeze un 

chestionar, iar rezultatele astfel obținute au fost prelucrate statistic cu programul SPSS: prin 

intermediul analizei factoriale exploratorie s-a urmărit reducerea variabilelor măsurate cu tehnica 

analizei componentelor principale. S-au identificat factori de risc, factori socio-economici, socio-

culturali și de comportament online – a căror prezentare excede tematica prezentului articol. Datele 

reduse ca și dimensiune au fost supuse metodei regresiei logistice în vederea constituirii modelelor 

de predicție. Șansele relative de probabilitate au fost incluse în modelul de evaluare elaborat.   
 

3. Prezentarea rezultatelor cercetării  

 În această secțiune se vor prezenta modelele predictive din care au rezultat șansele relative a 

expunerii la diferite riscuri online (sexting prin trimitere și primire de materiale cu conținut sexual, 

întâlnire cu străinii, respectiv solicitare de poze nude de către străini) și factori extrași prin analiza 

componentelor principale. Aceste date stau la baza elaborării modelului de evaluare al 

adolescenților din punctul de vedere al expunerii la riscuri de natură sexuală.  

 Fiecare factor de risc a fost analizat în parte cu metoda regresiei logistice în vederea 

constituirii modelelor de predicție prin care s-a încercat determinarea probabilității impactului 

factorilor socioeconomici, socioculturali și de comportament în rețele de socializare asupra 

riscurilor de natură sexuală. Astfel s-au constituit un număr de 7 modele predictive. 

 În cazul trimiterii materialelor cu conținut sexual de către adolescenții primul model 

conținând toate variabilele de predicție a fost semnificativ statistic (x
2
=39.464, DF=13, N=172, 

p<0.01). Acest model poate să diferențieze dintre adolescenții care au trimis și cei care nu au trimis 

asemenea fotografii sau mesaje. Modelul explică o pondere între 20,5% (Cox și Snell R square) și 

34,8% (Nagelkerke R square) din varianță și a clasificat corect 85,5% din toate cazurile.  
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Un număr de trei variabile independente (sexul copiilor, durata activităților offline și tipul locuinței) 

prezintă contribuții semnificative la model. Cel mai puternic predictor cu o șansă relativă de 

OR=9.6 este sexul copiilor. Acest rezultat indică un risc relativ estimat de peste 9 ori mai mare în 

cazul elevilor de sex masculin să fie expuși la riscul trimiterii conținuturilor sexuale decât în cazul 

fetelor. Următorul predictor cu o șansă relativă de OR=2.1 este durata activităților offline. Acest 

rezultat indică o șansă de puțin peste 2 ori mai mare în cazul elevilor care desfășoară un timp mai 

îndelungat de activități offline să fie expuși la riscul trimiterii conținuturilor sexuale decât în cazul 

elevilor care au un timp mai redus de activități offline. O explicație posibilă a fenomenului este 

furnizată de literatura de specialitate (Haddon și Livingstone, 2014), care a făcut referire la o 

posibilă  mutare a riscurilor din mediul offline în mediul online. Ultimul predictor cu o șansă 

relativă de OR=0.394 este tipul locuinței. Acest rezultat indică un risc relativ estimat foarte scăzut, 

astfel se va înlătura din model.  

În cazul primirii materialelor cu conținut sexual de către elevi, al doilea model conținând 

toate variabilele de predicție a fost semnificativ statistic (x
2
=34.124, DF=13, N=173, p<0.01). 

Modelul poate să diferențieze dintre copiii care au primit și copiii care nu au primit asemenea 

fotografii sau mesaje. Modelul explică o pondere între 17,9% (Cox și Snell R square) și 23,9% 

(Nagelkerke R square) din varianță și a clasificat corect 71,1% din toate cazurile. Două variabile 

independente (sexul copiilor și factorul de comportament online obținut în urma analizei 

componentelor principale care vizează numărul elementelor de date persoanele publice, acceptarea 

cererilor de prietenie și numărul prietenilor pe site-uri de socializare) prezintă contribuții 

semnificative la model. Cel mai puternic predictor cu o șansă relativă de OR=3.27 este factorul de 

comportament online comasat. Acest rezultat indică o șansă relativă de peste 3 ori mai mare în 

cazul elevilor care dezvăluie mai multe informații personale, acceptă cererile de prietenie ale 

străinilor și au un număr ridicat de prieteni să fie expuși la riscul primirii conținuturilor sexuale. Al 

doilea predictor cu o șansă relativă estimată de OR=2.86 este sexul copiilor. Acest rezultat indică un 

risc aproape de 3 ori mai mare în cazul elevilor de sex masculin să fie expuși la riscul primirii 

conținuturilor sexuale decât în cazul adolescenților de sex feminin. Studiul Eu Kids Online II a 

relevat tendințe asemănătoare în sensul că băieții au fost mai expuși la sexting în forma primirii 

unor astfel de conținuturi (Hasebrink et al., 2011). 

În cazul postărilor fotografiilor în costum de baie sau lenjerie intimă de către elevi, al treilea 

model conținând toate variabilele de predicție a fost nesemnificativ statistic (x
2
=19.219, DF=13, 

N=187, p=0.116) indicând faptul că modelul nu poate să diferențieze dintre adolescenții care au 

postat asemenea fotografii și adolescenții care nu au postat asemenea fotografii.   

În cazul solicitării de poze nude de către persoanele străine denumit și cyberbullying, al 

patrulea model conținând toate variabilele de predicție a fost semnificativ statistic (x
2
=36.414, 

DF=13, N=175, p<0.01) indicând faptul că modelul poate să diferențieze între adolescenții care au 

primit și adolescenții care nu au primit asemenea fotografii sau mesaje.  Modelul explică o pondere 

între 18,8% (Cox și Snell R square) și 29,4% (Nagelkerke R square) din varianță și a clasificat 

corect 81.7% din toate cazurile. Două variabile independente (proveniența adolescenților și factorul 

de comportament obținut în urma analizei componentelor principale care vizează numărul 

elementelor de date persoanele publice, acceptarea cererilor de prietenie și numărul prietenilor pe 

site-uri de socializare) prezintă contribuții semnificative la model. Cel mai puternic predictor cu o 

șansă relativă de OR=8.88 este factorul de comportament online. Acest rezultat indică un risc de 

aproape 8 ori mai mare în cazul elevilor care dezvăluie mai multe informații personale, acceptă 

cererile de prietenie ale străinilor și au un număr ridicat de prieteni să fie expuși la riscul să li se 

solicite poze nude decât în cazul adolescenților cu astfel de comportamente online mai puțin 

caracteristice. Al doilea predictor cu o șansă relativă de OR=0.246 este proveniența copiilor. Acest 

rezultat indică un risc relativ estimat foarte scăzut, astfel se va înlătura din model. 

În cazul întâlnirii cu străinii cunoscuți online al cincilea model conținând toate variabilele 

predictoare a fost semnificativ statistic (x
2
=31.372, DF=13, N=186, p<0.01) indicând faptul că 

modelul poate să diferențieze dintre adolescenții care s-au întâlnit și adolescenții care nu s-au 
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întâlnit cu persoane străine pe care le-au cunoscut online.  Modelul explică o pondere între 15,5% 

(Cox și Snell R square) și 20,7% (Nagelkerke R square) din varianță și a clasificat corect 65,1% din 

toate cazurile. Un număr de patru variabile independente (sexul, credința, proveniența și factorii de 

comportament online) prezintă contribuții semnificative la model.  

Cel mai puternic predictor cu o șansă relativă de OR=2.7 este sexul copiilor. Acest rezultat indică o 

șansă relativă de aproape 3 ori mai mare în cazul elevilor de sex masculin să fie expuși la riscul 

întâlnirilor cu persoane străine decât în cazul fetelor. Rezultatele cercetării transnaționale Eu Kids 

Online I arată că băieții în comparație cu fetele sunt mai dispuși să se întâlnească și offline cu o 

persoană întâlnită inițial numai online (Hasebrink et al, 2009).  În  studiul Net Children Go Mobile 

la nivelul eșantionului general băieții sunt mai dispuși să aibă astfel de contacte online, la nivelul 

României - însă cu 6% mai multe fete au raportat că au intrat în contact cu necunoscuți (Velicu et 

al., 2014, 58). 

Următorul predictor cu o șansă relativă de OR=2.678 este factorul de comportament online obținut 

în urma analizei componentelor principale. Acest rezultat indică un risc relativ estimat de peste 2.5 

ori mai mare în cazul elevilor care dezvăluie mai multe informații personale, acceptă cererile de 

prietenie ale străinilor și au un număr ridicat de prieteni să fie expuși la riscul întâlnirilor cu 

persoanele străine. 

La locul trei ca și putere de predictibilitate cu o șansă relativă de OR=2.342 se află un alt factor de 

comportament online comasat. Acest rezultat indică o șansă relativă de peste 2.3 ori mai mare în 

cazul elevilor cu număr ridicat al conturilor pe rețelele de socializare, mai mult timp petrecut online 

și unde implicarea parentală este mai scăzută să fie expuși la riscul întâlnirilor cu persoanele străine.  

Ultimul predictor cu un risc relativ estimat de OR=2.131 este credința copiilor. Acest rezultat indică 

o șansă relativă de peste 2 ori mai mare în cazul elevilor credincioși să fie expuși la riscul 

întâlnirilor cu persoanele străine decât în cazul elevilor necredincioși.  

În cazul comiterii actelor de hărțuire de către elevi pe rețelele de socializare, al șaselea 

model conținând toate variabilele de predicție a fost nesemnificativ statistic (x
2
=92.411, DF=13, 

N=167, p=0.247) indicând faptul că modelul nu poate să diferențieze între adolescenții care au 

comis astfel de poze și mesaje și adolescenții care nu au avut un asemenea comportament.   

În cazul suferirii unor acte de hărțuire de către elevi, al șaptelea model conținând toate 

variabilele de predicție deși a fost semnificativ statistic (x
2
=30.414, DF=13, N=177, p>0.01), nu 

conține un număr suficient de cazuri pentru a putea fi interpretat (trei cazuri au suferit acte de 

hărțuire online). 

 

4. Elaborarea unui chestionar al gradului de expunere la riscuri de natură sexuală online 

În urma modelelor predictive constituite cu metoda regresiei logistice s-au obținut șansele 

relative de probabilitate al expunerii la fiecare categorie de risc (sexting prin trimitere și primire de 

materiale cu conținut sexual, întâlnire cu străinii, respectiv solicitare de poze nude de către străini) – 

prezentate în secțiunea precedentă. Pentru elaborarea chestionarului model au fost incluși și factori 

extrași prin analiza componentelor principale. 

Etapele elaborării și a aplicării chestionarului de expunere la riscurile de natură sexuală 

întâlnite online sunt schițate în Fig. nr. 1. În prima etapă s-a recurs la șansele relative obținute prin 

regresia logistică, date care au stat la baza elaborării celor nouă întrebări. În cazul factorilor de 

comportament online (rezultate prin analiza componentelor principale) care au fost de asemenea 

incluse în întrebări, s-a păstrat fiecare component cu ponderea inițială. Astfel în etapa a doua a 

elaborării modelului răspunsurile la cele nouă întrebări au fost codificate corespunzător. Aceste 

răspunsuri reprezintă scoruri ponderate incluse în cele patru formule matematice pentru fiecare 

categorie de risc. În etapa a III-a se va putea identifica nivelul de risc la care este expus 

adolescentul și în etapa a IV-a se va putea realiza intervenția preventivă.   
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Fig. nr. 1. Etapele elaborării modelului privind expunerea adolescenților la riscurile de natură sexuală 

Chestionarul de evaluare este compus din nouă întrebări generale în vederea evaluării 

gradului de expunere și categoriile de riscuri de natură sexuală întâlnite de către adolescenți în 

mediul online: 

1. Sexul adolescentului (M/F); 

2. Cât timp petrece adolescentul cu prietenii offline? 

3. Câte informații personale sunt publice pe contul adolescentului? 

4. În ce măsură este dispus adolescentul să accepte cereri de prietenie ale persoanelor străine? 

5. Câți prieteni are adolescentul pe rețelele de socializare?  

6. Câte rețele de socializare folosește adolescentul? 

7. Cât timp petrece adolescentul online pe rețele de socializare? 

8. În ce măsură se implică părinții în activitățile adolescentului de pe rețele de socializare? 

9. Dacă adolescentul este credincios? 

Adolescentul va trebui să indice sexul lui, după care să răspundă la toate întrebările. Toate 

răspunsurile vor fi evaluate pe câte o scală de 5 trepte (exceptând sexul). 

În urma efectuării calculelor rezultă gradul de expunere al adolescentului la fiecare categorie 

de riscuri de natură sexuală întâlnite cu ocazia utilizării rețelelor de socializare.  

În urma unor simulări efectuate cu cazuri de risc alese din propria bază de date s-au 

constituit trei nivele de risc: risc scăzut de expunere, risc mediu de expunere și risc ridicat de 

expunere, conform Tabelului nr. 1. Elaborarea categoriilor de risc au fost inspirate de studiul Eu 

Kids Online, care clasifică țările participante în cinci categorii: ŗlower use, lower riskŗ Ŗlower use, 

some riskŗ Ŗhigher use, some riskŗ Ŗhigher use, higher riskŗ și Ŗnew use, new riskŗ (Livingstone 

et al., 2011). 
Tabelul nr. 1 – Nivele în funcție de categorii de risc 

 Risc scăzut Risc mediu Risc ridicat 

Trimitere de materiale cu conținut 
sexual (sexting) 

< 0.66 0.67 – 0.83 > 0.84 

Primire de materiale cu conținut 

sexual (sexting) 

< 0.5 0.51 - 0.54 > 0.55 
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Întâlnire cu străini cunoscute 

online (risc de cybergrooming) 

< 0.46 0.47-0.52 > 0.53 

Solicitare de poze nude de către 

străini (cyberbullying) 

< 1.68 1.69 - 2.09 > 2.1 

 

Evaluarea furnizată de chestionarul model privind gradul de expunere la riscuri de natură 

sexuală online a fost verificat și este valabil în contextul bazei de date a cercetării doctorale. Pentru 

o aplicabilitate mai generală este nevoie de verificări suplimentare și în contextul unui alt set de 

date, care însă depășește limitele prezentei cercetări. Totuși meritul acestui chestionar de evaluare 

constă în faptul că s-a demonstrat că se poate constitui un asemenea model predictiv doar pe bază 

de întrebări generale de conduită online. 

Rezultatele evaluării vor putea fi folosite și de părinți sau profesori în scopuri preventive, 

dacă adolescentul completează în prealabil chestionarul de evaluare. Astfel, de exemplu se va putea 

afla, dacă dintr-o clasă de elevi există indivizi expuși la un grad ridicat de risc necesitând atenție. 

Rezultatele chestionarului vor arăta nu numai gradul de expunere al adolescentului pe trei nivele de 

riscuri de natură sexuală ci și cele mai probabile categorii de riscuri. 
 

5. Concluzii: 

Se observă că, deși la nivel național există programe pentru ameliorarea riscurilor în sfera 

digitală, datele statistice arată ineficiența acestora deoarece campaniile de educare nu implică activ 

adolescenții. Cu toate că părinții și pedagogii se arată preocupați de subiect, un număr considerabili 

de elevi nu au beneficiat de nici o formă de informare sau mediere, după cum rezultă din datele 

noastre prezentate anterior. În momentul de față nu există pagini web cu ajutorul cărora 

adolescentul și-ar putea testa propriul nivel de expune la riscuri în mediul online.  

În vederea acoperirii lipsei identificate în prezentul studiu, se propune lansarea unei platforme 

online care să ofere adolescenților posibilitatea de a se autoverifica. În acest sens se prezintă un 

chestionar de evaluare, etapele de elaborare, rolul și utilitatea practică al acestuia.  

Chestionarul de evaluare are potențialul să identifice adolescenții vulnerabili. Un astfel de 

chestionar ar prezenta următoarele avantaje: are caracter de informare și de conștientizarea a 

tânărului cu privire la gradul de risc la care este expus; se află în concordanță cu noile politici 

europene care promovează implicarea activă ai adolescenților; datorită platformei online un număr 

mare de adolescenții ar avea acces la chestionar; adolescenții respondenți ar primi un feedback 

confidențial fără implicarea altor persoane despre propria vulnerabilitate; poate fi un mijloc de 

prevenție la îndemâna pedagogilor și părinților.  
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Abstract: Governed by the concept of discover and research, The Age of Enlightenment exceeds the 

boards of cultural activity, being the window towards new scientific perspectives and innovations. Beside 
philosophy, music, physics and politics, the XVIIIᵗʰ century is a period dedicated to the raise of medicine 

and the medical literature. The body becomes the central pillar of the study and research treatises, it 

represents the practical support for theoretical discoveries and it also functions as the main reference for 
the evolution and improvement of the specialized writings.  The diseases that were threatening the people 

have also been a reason to search, to examine and to deeply analyse the body and its functions in order to 

heal it. As an effect we have a lot of writings and researches published during the century that generated 
intellectual wars between those who study medicine and those who spread treatments and healing 

methods without having ever been in contact with an anatomy book.  

In this article, we are showing the ways in which the body was explored and the image that it had in the 

scientific and pseudo-scientific literature of the time, taking into consideration the main works published 
and the theories revealed by the researchers.  

 

Keywords: body, Enlightenment, XVIIIᵗʰ century, scientific literature, pseudo-scientific literature 
 

 

Le XVIIIe siècle ne vient pas seulement avec une nouvelle perspective philosophique et 

littéraire, mais avec le désir de connaître qui est manifesté au niveau des sciences exactes et 

de la découverte de la morphologie et fonctions de l‘être humain. L‘être humain était donc au 

cœur des préoccupations scientifiques et notamment médicales dans le Siècle des Lumières. 

C‘est le grand moment des recherches et découvertes dans le domaine de la médecine et aussi 

le début de l‘étude organisé de la médecine comme cumul des sciences ayant un but bien 

établi : soigner et traiter les maladies. Un siècle marqué par le progrès dans les pratiques et 

dans les connaissances, le siècle de la naissance des facultés de médecine et des études 

spécialisées, des nouvelles branches comme l‘obstétrique et la chirurgie, c‘est le siècle quand 

on allume les lumières dans le traitement et thérapie du corps. On assiste ainsi à la naissance 

d‘un grand nombre des médecins et faux-médecins qui voyagent pour diffuser des 

informations de spécialité nécessaires pour le peuple. Les sages-femmes représentent un autre 

group qui répand de l‘information médicale et bonnes pratiques concernant l‘accouchement et 

le soin des femmes enceintes et des bébés. Mais pendant cette période le corps était encore 

objet d‘étude la plupart de ses fonctions n‘étant pas connue et par conséquent, le traitement 

était difficile à prescrire et à associer avec les causes précises de la maladie. La classe sociale 

la plus affectée par les problèmes de santé était celle des ouvriers qui payaient les coûts de la 

vie deux fois : avec l‘argent pour lequel ils travaillent et avec leurs santé. « Le corps est ‗arbre 

de vie‘. C‘est forcément de lui que dépend la survie de soi comme celle de la famille. »
1
 Les 

hommes que les femmes s‘exposait à beaucoup de risques pour gagner les ressources 

financières nécessaires pour leurs familles. Les accidents au travail se passaient souvent et 

toujours souvent les médecins n‘avaient pas un remède pour les soigner. La médecine était 

encore une science pas très développée. On avait à l‘époque beaucoup d‘épidémies et des 

                                                             
1 La revue du praticien, vol.58, le 15 février 2008, Article : Au XVIIIe siècle, le corps au travail, Arlette Farge 
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problèmes d‘accouchement pour les femmes et souvent pour les nouveau-nés pour lesquelles 

le sages –femmes ou les médecins n‘avaient pas des solutions. Uns des plus fréquentes 

recommandations médicales reçues par les malades étaient de s‘exposer à l‘air, où s‘isoler (en 

cas d‘une maladie contagieuse ou épidémie). Les sages-femmes aéraient les chambres des 

nouveau-nés et celles des femmes accouchées, les ouvriers souffrants des différents 

problèmes musculaires suite aux mauvaises positions de travail étaient conseillés de sortir 

pour se promener et respirer de l‘air frais. Ces conditions de vie et de travail faisait souvent 

les ouvriers de détester non pas seulement leur emploi, mais aussi leur employeur. La réponse 

du corps au travail dur était à son tour dur et des fois irréversible.  

Dans un siècle quand les grandes directions sont ouvertes vers la connaissance, mais la 

femme reste encore entre les murs de sa propre maison, la littérature de spécialité publie 

beaucoup d‘études sur la fonction considérée à la fois la plus importante dans le corps de la 

femme ( et de l‘homme – comme actant dans le processus) – la reproduction. Louis René 

Villermé soutenait plus tard, au début du XIXe siècle, dans son Dictionnaire des sciences 

médicales 
2
 que les ovaires sont plus qu‘une composante de l‘appareil génital de la femme, 

ayant un róle important dans la féminité, en expliquant les changements qui ont lieu dans le 

corps quand elles manquent.    

Concernant le corps de la femme, comme mentionné dans le chapitre antérieur, il n‘était pas 

encore très bien connu du point de vue de l‘anatomie, les organes génitaux féminins étant 

imaginés comme l‘inverse de ces masculins. Le modèle séministe qui domine la littérature de 

spécialité du XVIIe siècle connaît ses échos dans le siècle des Lumières, en étant défendu 

même vers la fin du siècle par l‘anatomiste Antoine Petit. Les recherches faites par André Du 

Laurens au début du XVIIe siècle qui soutenait l‘existence des testicules féminins, mais en 

même temps la présence de la matrice dans le corps féminin conduisent la théorie médicale 

illuministe. Il parle aussi de la liaison qui existe entre la matrice et le reste du corps, inclus le 

cerveau par l‘intermédiaire des nerfs.
3
 François Mauriceau est celui qui donne une forme 

officielle et complexe aux informations concernant les maladies des femmes enceintes et 

accouchées dans son Traité des maladies des femmes grosses et accouchées publié en 1668, 

où il donne un nouveau regard sur l‘obstétrique, le présentant comme « une spécialité à part 

entière »
4
 . Le XVIIIe siècle reste aussi influencé par deux chercheurs en anatomie, Claude 

Galien et William Harvey changent la direction générale d‘étude des médecins des siècles 

suivants. Ils se dédient à l‘étude de l‘anatomie en faisant nombreuses découvertes comme les 

fonctions du rein et de la vessie, le fait que les muscles sont contrólés par des nerfs qui partent 

de la moelle épinière, la description des valvules du cœur et de la circulation du sang, le róle 

de pompe du cœur qui fait circuler le sang dans le corps etc. Dès lors les médecins renoncent 

à l‘étude des autres sciences étant préoccupés de façon prédominante de l‘étude du corps et 

des sciences associées : la chimie, l‘anatomie, la physique etc. En 1672, de Graaf découvre les 

follicules féminins qui portent son nom, nouvelle perspective dans le traitement de l‘appareil 

génital féminin.  

Ce modèle séministe est succédé par une autre direction, le préformationnisme. Louis Barles, 

médecin marseillais change la direction d‘étude d‘avant et attaque toutes les recherches faites 

par les médecins avant lui. Il publie vers la fin du XVIIe siècle Les nouvelles découvertes sur 

toutes les parties principales de lřhomme et de la femme, où il traite les organes génitaux 

autant masculins que féminins. On parle de l‘apparition des ovaires – une première différence 

entre sémininsme et préformationnisme, mais il ne définit pas la production des œufs 

féminins. Il présente aussi une autre différence par rapport à la première théorie : deux 

nouvelles parties de la reproduction : la semence masculine- encore vue comme liquide et 

                                                             
2 Villermé, Louis René, « Ovaire », Dictionnaire des sciences médicales, t. 39, 1819, pp. 1-49 
3 Du Laurens, André, Toutes les œuvres de M. André du Laurens, Rouen, Raphäel du Petit, 1621 
4 www.regards-enfance.edel.univ-poitiers.fr, consulté le 6 août 2018, 14h34 

http://www.regards-enfance.edel.univ-poitiers.fr/
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l‘œuf féminin qui n‘est plus perçu comme matière liquide, mais solide.  Mais la manière dans 

laquelle l‘œuf descend et rencontre dans la matrice la semence masculine est encore peu 

claire. C‘est toujours Barles qui  élucidait ce mystère en soutenant la présence des trompes. 

Pierre Dionis, un autre chercheur dans le domaine, soutiens la théorie qui précise la présence 

des trompes, en les considérant « des glandes qui criblent la semence »
5
. Nocdos Puzos, 

chirurgien, publie en 1759 son Traité des accouchements
6
 où il présente le róle actif des 

trompes et le ‗chemin‘ que l‘ovule doit parcourir jusqu‘à la matrice, où il rencontre la 

semence masculine. La plus précise publication dans le domaine est l‘étude complète et 

complexe de Jean Astruc, Traité des maladies des femmes, œuvre vaste qui explique les pas 

de la grossesse : comme le spermatozoïde pénètre dans  la matrice et comme après l‘orifice de 

la matrice se ferme en le gardant et ensuite, par des contractions des muscles des trompes il 

est conduit vers l‘ovaire où il féconde un œuf, celui-ci est détaché par la fécondation et il 

tombe dans la matrice, elle étant prête à héberger le nouvel grain de vie. Le XVIIIe siècle peut 

être considéré le siècle de l‘étude de la fécondation, des fonctions de la matrice et des trompes 

dans le procès de reproduction.  

D‘une part on pourrait considérer ces ascensions et descentes dans la médicine comme un 

résultat de la situation de l‘enseignement de spécialité.  Au XVIIIe siècle la femme était 

encore vue comme la femme à foyer qui doit « donner naissance aux enfants et s‘en 

occuper »
7
 - vision qui était aussi partagée par les médecins et le discours médical en général. 

Même vu comme un discours de savoir de et de la science, on retrouvait beaucoup des 

informations encore limitées, pas du tout en accord avec la découverte soutenue par les 

Lumières. L‘église avait encore un róle très important dans la vie sociale, notamment dans la 

médicine où des règles imposées par la religion étaient respectées comme par exemple : si au 

moment de l‘accouchement la femme avait des problèmes de santé, les médecins ne sauvaient 

ni la mère, ni l‘enfant «  les chirurgiens comme l‘Eglise pensaient qu‘il ne fallait pas choisir 

car il n‘était pas envisageable de sauver une personne aux dépens de l‘autre »
8
 D‘autre part, 

François Mauriceau recommandait de sauver la mère et après de baptiser le nouveau-né « le 

baptême primait, car l‘accent était encore mis sur la vie spirituelle. »
9
 Le bon fonctionnement 

des procédures appliquées à la femme enceinte et en cas de naissance est soutenue par les 

sages-femmes et même si elles étaient méprisées au XVIIIe siècle, « Angélique Marguerite le 

Boursier du Coudray parcourut avec un mannequin de parturiente le royaume de 1767 à 1785 

pour former sages-femmes et chirurgiens. Comme Louise Bourgeois au XVIIe siècle, elle 

publia des manuels et fut en cela imitée par d‘autres, telles que Marie- Louise Lachapelle, 

première directrice de l‘école de sages-femmes à Paris. »  
10

 Elles représentent un aide 

important pour les médecins concernant les accouchements à cóté du chirurgien accoucheur 

qui va intervenir seulement dans les cas d‘accouchements compliqués. Pour la formation des 

médecins, on assiste à une augmentation des écoles de médecine en Hollande, Angleterre, 

Ecosse, Danemark, et aussi en Italie (où les écoles avaient déjà un prestige étaient connues 

parmi les institutions de spécialité pour l‘éducation de qualité qui était fournie). En France on 

a la Faculté de Paris et son sérieux concurrent La Faculté de Montpellier. On étudiait la 

chirurgie, la botanique, la physique et la chimie médicales et l‘hygiène. On assiste aussi à la 

croissance  de l‘autonomie de l‘obstétrique et de la médecine légale. L‘enseignement clinique 

est aussi développé étant considéré « base essentielle de toute formation médicale »
11

 

                                                             
5
 Dionis, Pierre, Lřanatomie de lřhomme, Paris, Laurent Doury, 1706, p. 322 

6 Puzos, Nocdos, Traité des accouchements, Desaint et Saillant, Paris,1759, p.23 
7 www.regards-enfance.edel.univ-poitiers.fr, consulté le 6 août 2018, 14h34 
8 www.regards-enfance.edel.univ-poitiers.fr, consulté le 6 août 2018, 14h34 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 www.medarus.org, consulté le 6 août 2018, 16h19 

http://www.regards-enfance.edel.univ-poitiers.fr/
http://www.regards-enfance.edel.univ-poitiers.fr/
http://www.medarus.org/
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L‘Edit royal de Marly du 18 mars 1707 propose une réorganisation des études de la médicine 

et aussi de la partie pratique qui la compose. Les études sont organisées par année d‘étude et à 

la fin de chaque année les étudiants doivent soutenir des examens. Par suite chaque personne 

qui exerce la médecine doit avoir des études de spécialité et elle est obligée d‘avoir un jour 

par semaine réservé pour le soin gratuit des patients. Un des articles de l‘édit disait que les 

directeurs d‘hópitaux et les magistrats doivent fournir des cadavres aux profs de la Faculté de 

Médecine pour faciliter la pratique et pour enseigner les opérations de chirurgie. Mais malgré 

les directions données par le traité, des fois le futur médecin finissait les études sans avoir 

l‘occasion de pratiquer les théories apprises sur des corps, patients, malades.  

Pour soutenir et améliorer l‘étude de la médecine en 1776 Vick d‘Azyr et Lassone créent la 

Société Royale de Médecine. Mais la préoccupation pour le corps et son soin a ses racines 

dans le XVIIe siècle, quand il commence la création des premières sociétés savantes, la 

majorité étant nommés Académies, parmi lesquelles on peut noter L‘Académie Française – 

créée par Richelieu en 1634 et aussi  la formation des premières périodiques médicaux : 

« Journal des nouvelles découvertes sur toutes les parties de la médecine »- Nicolas de Blégny 

en 1679, « Le Progrès de la médecine » apparition mensuelle entre 1695 et 1709 et « Journal 

de médecine, chirurgie, pharmacie » - lancé à Paris en 1754 par une équipe des rédacteurs. De 

cette façon un grand nombre d‘ouvrages pseudo-médicales, ayant un caractère vulgaire, des 

fois médiocre, étaient publiées et diffusées au grand public. Pendant le XVIIe siècle on assiste 

encore à la rivalité entre les médecins et les chirurgiens qui va connaître sa fin au cours du 

XVIIIe siècle. Cette égalité établie entre la médecine et la chirurgie a comme fondement « la 

valeur et la noblesse du fait de soigner avec ses mains » 
12

 qui était préfigurée par Ambroise 

Paré.  

Un autre médecin du XVIIe siècle qui luttait contre les faux-médecins était Jean Duret, le 

médecin de Louis XIII, qui a publié en 1622 un Discours sur lřorigine des mœurs, fraudes et 

impostures des charlatans. Dans cet ouvrage il met l‘accent sur toutes les personnes qui 

pratiquent la médecine ambulante et qui profitent de la naïveté des gens pour vendre des 

médicaments « prétendues miraculeuses »
13

.  

Sous la Révolution, on est mis devant la chute et à la renaissance de la médecine. Félix Vicq 

d‘Azyr a été responsable de présenter un document qui soutenait la réorganisation de 

l‘enseignement médical en France. Mais suite aux différentes lois (La loi le Chapelier, Le 

décret d‘Allarde, La loi du 18 août 1792) les académies, les groupements professionnels et les 

facultés sont supprimés. Pour être justifiée, la clóture des Facultés de Médecine, il a été 

analysé le numéro des étudiants qui les choisissaient  pour effectuer leurs études et il a été 

constaté qu‘elles ont été placées en ombre par l‘école de chirurgie. Mais ni cette dernière 

mentionnée n‘est pas sauvée, ayant disparu une fois avec la société Royale de Médecine,  Le 

Collège de Pharmacie et l‘Académie de Chirurgie. 

Ainsi, on assiste, à la fin du XVIIIe siècle, à la chute des six siècles d‘enseignement spécialisé 

en France. Cette chute qui est, plus ou moins, la porte ouverte vers l‘exercice libre de la 

médecine. Tous les efforts faits jusqu‘à ce moment-là, de garder dans les institutions que des 

médecins et des chirurgiens diplómés ont été abrogés par un décret anarchique, le décret de la 

Convention Nationale du 15 septembre 1793. Les résultats de cette situation ne se firent pas 

attendre : la santé du peuple était menacée par les pseudo-médecins peu instruits où sans 

études qui prescrivaient des médicaments et des remèdes au hasard.  

Vers la fin du siècle, les écoles de santé regagnent leur place bien méritée dans 

l‘enseignement de spécialité et c‘est François Fourcroy qui va reprendre les grandes lignes du 

rapport de Vicq d‘Azyr dans son projet de réforme de l‘étude de la médecine. Son projet a été 

adopté comme loi le 4 décembre 1794 et proposait la renaissance de l‘enseignement de la 

                                                             
12 www.medarus.org, consulté le 6 août 2018, 16h19 
13 Ibid.  

http://www.medarus.org/
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médecine. Elle décide aussi la réunion de la chirurgie et de la médecine dans une seule 

branche d‘étude. Elle propose la fondation des trois écoles de santé : à Paris, Montpellier et 

Strasbourg. La loi de Fourcroy accorde une grande importance à l‘enseignement pratique et 

clinique. Si avant, dans les écoles de médecine étaient maximum cinq professeurs, les 

nouvelles écoles de santé avaient douze  places de professeurs, chacun ayant un adjoint. Il 

était aussi spécifié la période des études : trois ans. Les écoles de santé vont changer leur nom 

en Ecoles de médecine en 1796.  

A la fin des Lumières on a un étude de la médecine bien organisé, et le XIXe siècle 

commence avec plus de stabilité dans ce domaine, ayant même un sorte de Ministre de la 

santé, Corvisart- chargée de la lutte contre les maladies de la période. La loi du 10 mars 1803 

établit très clair les personnes qui ont le droit de pratiquer la médecine : que les personnes qui 

avaient fini une Faculté de médecine et aussi l‘égalité entre les médecins et les chirurgiens.  

Suite aux nombreuses réformes et changements qui ont eu lieu dans la médecine de cette 

époque-là, l‘opinion publique donne naissance aux critiques dans tous les arts : de la 

littérature au dessin. La vulnérabilité des médecins était bien connue et représentée souvent 

dans des caricatures et aussi dans l‘image du malade imaginaire – le personnage très connu de 

Molière.  
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Abstract:An undermined personality marked by romantic contradictions, the mission of Gheorghe Asachi 

was to continue the Transylvanian enlightenment actions in Moldavia until he passed his knowledge to Youth 

Movement. He had a very solid culture, noticed from his skills, although he wasnřt a scientist, an 
encyclopedic personality. The directions of this encyclopedia was transposed in practical actions. The 

reformation and nationalization of education in Romanian language, The beginning of the press, revival of 

layman print, the formation of state archives, the beginning of Romanian language theatre, the direct 
education activity and he printed different manuals as an author and he had a sustained artistic activity 

(poet, writer, play writer). He founded natural history societies, medicine societies, he activated as an 

archaeologist, musician and painter.  

A new hypostasis depicts him as a thirsty for knowledge man with a spirit for action, persevering touching his 
objectives. In touch with the epoch emancipation, follower of enlightenment ideas Gheorghe Asachi remains 

the promoter of Romanian culture.   

Although the attitude of Asachi is contradictory and confuse he remains an original character, conditioned 
by the evolution of the epoch in which he lived, studied, developed and activated, a mentor of modern 

Romanian language literature and culture since the beginning of nineteenth century. Knowing his time needs, 

the same as Heliade Radulescu, Asachi imposes and influences his epoch through his enlightenment ideas.  
The following study tries to introduce him from an actual perspective in which Gheorghe Asachi personality 

had determined modernization of Romanian society from his age. 

 

Keywords: ideology, emancipation, enlightenment, reform, modernization. 
 

 

Prăbușirea feudalismului, construirea noilor orașe, dezvoltarea comerțului și meșteșugului, 

apariția burgheziei sunt vectori prielnici pentru debutul iluminismului în Principate. Pentru 

caracterizarea mișcării iluministe în Țările Române sunt preferați mai mulți termeni: „luminare‖, 

„Lumini‖, „iluminism‖, „epoca Luminilor‖. Istoricii literari Dumitru Popovici sau Paul Cornea 

folosesc cu precădere primele două denumiri în studiile de istorie literară. Raționalismul iluminist al 

Occidentului este considerat motorul răspândirii ideologiei iluministe în Țările Române începând cu 

mijlocul secolului al XVIII-lea, când acestea cunosc transformări sociale radicale. Epoca Luminilor 

pune în valoare evoluția spiritualității omenirii, fiind în esență o ideologie a perioadei de tranziție de 

la feudalism la capitalism. Iluminismul reprezintă ideologia și filosofia care realizează forme noi de 

viață spirituală, socială și politică, având în mod imanent un caracter dominant antifeudal și 

raționalist. Iluminiștii moldoveni, conștienți de trebuințele vremii au impus ideile lor, privind 

libertatea, egalitatea, apărarea drepturilor naturale în scopul eradicării oricărui tip de asuprire.  

Ideea de „națiune‖ capătă contur, înțelegându-se prin ea „o întrunire de oameni‖, conform 

afirmației lui Asachi, descrisă de „unimea religiei, unimea legilor, deprinderilor, asemănarea limbei, 

originea, faima, nefericirile, nădejdele, în sfârșit, toate aceste elemente sau cel puțin măcar o parte 

din ele îi unesc într-o asemenea simpatie‖ (Asachi, 1991: 415). Asachi considera că un popor care 

își cunoaște elementele constitutive ale naționalității ce „se păstrează prin relighie, limbă, istorie, 

port și datine‖  și care „au știut păstra un asemenea paladium‖ reușește „ca un fenix, au reînviet din 

propria cenușă‖, deși de-a lungul timpului a fost „apus din orizontul politic‖. Îndemnul pentru 

onorarea tradițiilor este punctat de Asachi, convins fiind că prin intermediul acestor apărători „nu va 

peri dintre noi sentimentul de evlavie, de pietate, de dreptate și unire, ce sunt baza puternică pe care 

se razămă ființa și fericirea unei nații‖ (Asachi, 1991: 443). În plus, Asachi afirmă că omul este „un 
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adevărat microcosmos, adică o întreagă lume mică, oglindă vie în care se răsfrânge icoanaa urzirii 

întregi, al căreia el este minunea cea mai frumoasă‖ (Asachi, 1991: 447). 

Pornind de la aceste concepții, Gheorghe Asachi împreună cu Amfilohie Hotinul, Iacob 

Stamati, Andronachi Donici, Ionică Tăutu, Alexandru Hasdeu, Constantin Stamati, Alecu Russo, 

Constantin Negruzzi, Vasile Alecsandri sunt pionierii mișcării iluministe din Moldova, iluminiști 

care au pus accent pe construcția exterioară a ființei umane, care au militat pentru emanciparea țării 

după modelul statelor civilizate din Occident.  

Ideea iluminiștilor moldoveni despre bunătatea ființei umane dată chiar de firea sa, coincide 

cu concepția lui Asachi „Simbolul lui este dulceața și blândețile mielului; curăția inimei, nevinovăția 

minței aburează din fizionomia sa‖. Asachi era de părere că unul din motivele stagnării Moldovei 

din dezvoltarea societății se datora poziției țării aflată la confluența răutăților și intereselor marilor 

puteri ale epocii „Moldova, a cărei istorie, deprinderi și producturi sunt mai puțin cunoscute Evropii 

decât a multor alte țări celor mai depărtate și care țintește astăzi a lumii luare-aminte numai prin a ei 

poziție în mijlocul a trii puternici imperii‖ (Asachi, 1991: 451).  

Mediul receptiv al lui Gheorghe Asachi la influențele Apusului coroborat cu educația primită 

în străinătate îl transformă într-un propulsor al ideilor iluministe în Moldova. Contextul în care 

activează cărturarul Gh. Asachi, ca iluminist moldovean, propune o emancipare a rațiunii, strâns 

legată de revendicările de ordin social și național. Însă, trăsătura definitorie pentru concepția sa 

iluministă este ideea umanistă despre caracterul popular al educației. Asachi este ferventul inițiator 

al instruirii publice de care să beneficieze toate păturile sociale. Ca și Alexandru Hasdeu, Gheorghe 

Asachi a evidențiat faptul că educația făcută doar în familie este insuficientă. Având ca suport ideea 

iluministă a egalității naturale, cei doi iluminiști pledează pentru educația realizată în instituții 

publice la care să aibă acces toți tinerii. 

Cu o personalitate subminată parcă de contradicții romantice, Gh. Asachi continuă în 

Moldova acțiunile iluminismului ardelean, până când avea să predea ștafeta curentului junimist.                                                                                                                                                                                                                                

Pe o perioadă de mai bine de o jumătate de secol, portretul lui Gheorghe Asachi este conturat în 

istoria literaturii române de două ipostaze inconsecvente.  

Oamenii se știință sunt dezorientați în ceea ce privește personalitatea lui Gheorghe Asachi 

aflată la granița dintre complicat și contradictoriu. În Istoria Literaturii Române, George Călinescu 

îl caracteriza pe vechiul gânditor ca pe „o figură literară stranie și nu îndeajuns de bine înțeleasă‖ 

(Călinescu, 1982: 94). 

O ipostază ne înfățișează un gânditor însetat de cunoaștere, cu spirit de acțiune, perseverent 

în atingerea obiectivelor inițiate, un om nou în domeniul culturii.  

Cealaltă ipostază conturează un portret contradictoriu, o personalitate vanitoasă, rigidă, 

conservatoare, un om vechi. În plan politic, inconsecvența lui este evidentă: în 1830 -1831, 

desfășoară în cadrul dezbaterilor Regulamentului Organic o activitate de susținere a Unirii 

Principatelor, pentru ca apoi să fie adversarul mișcării revoluționare de la 1848 și al unioniștilor din 

1857 – 1859. În contradictoriu cu contemporanii săi, Asachi, care era în temă cu ideile Occidentului, 

este inexplicabil antiunionistul de la 1848, când devine „un bătrân solitar, anacronic și izolat de 

mișcarea secolului‖, neînțeles „de contemporani pentru că nu a încercat să-i înțeleagă (Istoria 

Literaturii Române II, 1968: 360, 370).  

O manifestare de acest gen a lui Asachi este accentuată de versurile elegiei Convorbire 

nopturnă care exprimă sentimentele de teamă produse de revoluția de la 1848, dar și scepticismul 

său la modul reacționar: 

„Amar! Mult mai grea fortună împregiurul meu domnează,  

Ce amenință a patriei viitorul s-acufunde, 

Dacă Tu, o, îndurate, neputinței nu-i fi pază!‖ 

 

În pas cu emanciparea epocii, adept al ideilor iluministe, Gheorghe Asachi este cărturarul 

care se implică profund în dezvoltarea culturii române în care inserează cultura occidentală prin 

presă, fundarea instituțiilor școlare în limba română, conceperea și publicarea materialelor didactice, 
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traduceri, literatură, litografie, pictură, teatru. Departe de a fi interesat de propriul beneficiu, Asachi 

merge până la abnegație pentru a-și realiza idealul cultural.  

Vocația iluministă i-a călăuzit activitatea de organizare a învățământului din Moldova, în 

limba națională, pentru care depune eforturi foarte mari.   

Prima idee a lui Asachi pentru promovarea elementelor culturii naţionale este materializată 

prin înfiinţarea în 1813 a unui Curs de inginerie și  hotărnicie. Inițial, difuzarea informațiilor pentru 

cursul de matematică teoretico-practică s-a realizat în limba franceză, întrucât sistemul grecesc din 

școală, la acea vreme, era anevoios de combătut în mod direct, dar în 1814, Asachi reușește să 

elaboreze la Academia domnească de la Mitropolia din Iași, primul curs în limba română pentru 

predarea noțiunilor de „matematică teoretică cu aplicație practică de geodezie și arhitectură‖ 

(Enescu, 1962: 51), iar mai târziu manuale de aritmetică,  geometrie și  algebră, inspirându-se din 

cele mai însemnate manuale în limba franceză. 

Această clasa de inginerie şi hotărnicie  finalizată în 1818 este primul nucleu de învăţământ 

superior în limba naţională, debutul luptei lui Asachi pentru progresul cultural prin şcoală şi limbă a 

Moldovei. Prin acest curs, Asachi a demonstrat şi a convins că predarea ştiinţelor se poate susține în 

limba română, dar mai ales că „pot fi ţinute de profesori autohtoniŗ. La finalul cursului de inginerie, 

Asachi dovedește cum „cunoştinţele pozitive dobândite de elevi în limba română erau mai 

folositoare decât arta de a scanda în limba greacă iambii şi spondeele versurilor lui Asclipiadeŗ. 

(Enescu, 1962: 51). După absolvirea primului ciclu de cursanţi, Cursul de inginerie nu este reluat 

datorită presiunii profesorilor greci, însă calitățile și implicarea determinată a lui Asachi sunt 

apreciate de domnitorul Mihail Sturza, care nu-i retrage „titlul de profesor, postul de bibliotecar şi 

locuinţa sa de la Academia Domneascăŗ (Lăudat, 1992: 19).  

Semnificaţia Cursului de inginerie a constat în afirmarea limbii române concurată de slavonă 

și greacă, promovarea valorii ei încă necunoscute şi nu în ultimul rând promovarea spiritului 

ştiinţific în învăţământul național. Afirmarea limbii române deschide calea spre înfiinţarea de 

instituţii complexe care să formeze generaţii de intelectuali de care Moldova avea nevoie în acea 

epocă.  

Asachi continuă lupta pentru afirmarea limbii în instituțiile școlare prin reorganizarea 

Seminarului de la Socola, punând de această dată bazele unui învățământ superior, o veritabilă 

academie pentru care cooptează profesori români renumiți din Transilvania. Instituirea 

învățământului modern din Moldova este continuat cu „școala națională de grad înalt‖: Școala 

Vasiliană sau „Gimnazia Vasiliană‖, unde copiii proveniți din toate păturile sociale aveau privilegiul 

de a studia limbi moderne: rusa și franceza (Enescu 1962: 60).  

Cea mai mare realizare a lui Asachi pe tărâmul învățământului rămâne Academia 

Mihăileană, inaugurată la 16 iunie 1835.  

Școlile înființate de Asachi, în cadrul cărora era acordată o atenție sporită formării 

intelectuale a tinerilor, corespund cu exigențele societății vremii de a pregătii „oameni practici, 

folositori sie și patriei‖ (Bulgaru, 2001: 186). După Asachi, luminarea maselor nu constă doar în 

instruire intelectuală. „Cultivarea inimii‖ așa cum numea Asachi educația morală trebuie făcută 

simultan cu educația intelectuală, întrucât „Patimele dormitează încă în fundul sufletului său, în care 

se cuvine a se grăbi a săpa cu caractere neșterse cuvintele de virtute și de cinste‖ (Asachi, 1991: 

438), iar „creșterea morală, adică buna deprindere, nu se poate despărți de celelalte învățături, pentru 

că învățându-se dau prilejuri a putea lucra simțirile și voința școlerilor. Pentru că scoposul 

învățăturei și fructul cel mai frumos este sporirea moralului‖ (Enescu 1962: 313). 

În sfera conceptuală a studierii în limba națională, Asachi cuprinde și elemente ale finalității 

școlii precum pregătirea copiilor din diferite clase sociale care să beneficieze de cunoașterea de 

carte, dar și pregătirea funcționarilor care să fie absorbiți de piața administrativă.  

O altă concepție a lui Asachi, constă în metodele de instruire și educație, considerând că în 

școli „scoposul învățăturii este a informa pe copii să poată nimerit întrebuința facultățile (puterea) 

minții lor‖ pentru  a deveni „vrednici și folositori chemării căreia se vor hărăzi‖, iar la atingerea 
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acestui scop al educației contribuie și metoda didactică „adică modul cum să se tradeie acele 

obiecturi‖ (Enescu 1962: 302).  

Asachi demonstrează astfel, faptul că metodele de predare trebuie aplicate individual, 

ținându-se cont de particularitățile fizice și intelectuale ale copiilor „spre a putea îndrepta plecările și 

talenturile copiilor spre bine‖, iar dascălul trebuie „să aibă cunoștință de sufleteștele lor puteri‖, 

adică „să cunoască osebitele firi și plecări ale tinerimii‖, „să știe măiestria cum să trateze pe copii, 

după osebitele lor plecări‖ deoarece „unii copii sunt molatici din fire  și aceștia se pot ușor deduce 

mai mult cu binele decât cu răul‖ în timp ce „alții sunt îndărătnici și brudivi‖ și trebuie tratați „cu 

asprime‖. Asachi insistă pe ideea că un dascăl trebuie să cunoască talentele fiecărui copil astfel încât 

„să nu ceară de la toți deopotrivă, nici să-i trateze într-un fel. El să ceară de la un copil debilar mai 

puțin și iar să nu împresoare cu aceste pe acei mai ghibaci‖. (Enescu 1962: 314). 

Ideile novatoare ale lui Gheorghe Asachi în dezvoltarea culturii moldovenești nu se rezumă 

la o singură direcție. El consideră că teatrul în limba poporului nostru este o altă pârghie  în 

dezvoltarea culturii naționale. Fiind un cunoscător al teatrului european, Asachi a militat alături de 

câțiva boieri luminați pentru împlinirea visului tinerilor ieșeni și punerea în valoare a tot ce are acest 

neam mai bun în domeniul artistic.  

În acest scop, la finele lui 1816, Asachi și-a propus să dea aripi teatrului național și implicit 

limbii române considerată de înalta clasă a boierimii, care utiliza limbile străine franceza sau greaca, 

doar un „dialect‖ utilizat de țărănime. El organizează ajutat de mitropolitul Veniamin Costache, 

hatmanul Costachi Ghica, Alecu Beldiman și tinerii „diletanți‖ din familiile Ghica și Sturza prima 

reprezentație teatrală, prelucrând pentru prima dată, din franceză în limba română, pastorala în genul 

naiv a lui Salomon Gessner și Jean Pierre Clovis de Florian,  Mirtil și Chloe.  

La eveniment participă mitropolitul Veniamin Costache și Edgar Quinet, scriitor, istoric și 

filosof al epocii, alături de spectatori din înalta clasă a boierimii înstărite. Prezența mitropolitului la 

acest eveniment îi amplifică însemnătatea.  

Primul spectacol de teatru în limba română nu are ca loc de desfășurare un cadru 

instituțional. Acesta se desfășoară în salonul hatmanului Costache Ghica la lumina lumânărilor, pe e 

o scenă improvizată, fapt consemnat de istoricul Toader Burda, care ne spune că acest spectacol a 

fost susținut „peste drum de Mitropolia‖ veche. De asemenea, tânărul cărturar realizează regia 

piesei, realizează schițele pentru decor și costume, pictează cortina. Spectacolul desfășurat în limba 

poporului, pe fondul cântecului bătrânesc și al jocului popular, cu actori costumați în portul popular 

se încheie cu aplauzele spectatorilor entuziasmați, piesa reputând un real succes, avându-i ca 

protagoniști pe nepoții hatmanului: Elena Ghica în rolul păstoriței Chloe, Prințul Grigore Ghica,  

viitorul domn, în rolul lui Mirtil.  Costăchel Sturza este distribuit în rolul lui Lisiz.  

Deși cea dintâi montare a celei dintâi piese în limba română nu s-a desfășurat într-o sală 

special amenajată precum spectacolele trupelor franțuzești, rusești, italiene, aceasta trebuie privită 

nu doar ca un succes al unui act cultural, ci ca un eveniment încărcat de semnificații naționale. Chiar  

prologul lui Asachi pentru piesa de teatru Mirtil și Chloe concentrează ideile acestuia și semnificația 

unei căi deschise pentru viitorul teatrului românesc:  

„În un timp de ovelire, pe când limba cea romănă 

Din palaturi înterită se vorbea numai la stănă, 

Nobili, voi, de neam și cuget, sfărămând a sale fere 

Vorbit-ați întăi c-acia ce ni dau păne și miere, 

Ș-ați vădit în astă piesă c-a lor inimi nu sănt mute 

La respect, la cunoștință, la amor și la virtute. 

Părga sțenii naționale de drept voă să cuvine; 

Suvenir ea să vă fie a junețelor străine. 

Picătura, de și mică, ce pi-o stâncă picurează, 

Face râului o cale care după ea urmează‖. 
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Un alt simbol este realizat de Asachi chiar pe cortină: Apolo este pictat cu mâna întinsă spre 

Moldova pentru a o ridica, înconjurat de muzee.  

Spectacolul său susținut în 27 decembrie 1816 la Iași are ca ecou un alt spectacol prezentat 

tot în limba română după doi ani, în București la Sfântul Sava sub îndrumarea lui Gheorghe Lazăr. 

Piesa de teatru Mirtil și Chloe este prezentată de Asachi unui public larg, câțiva ani mai 

târziu, de data aceasta pe scena Teatrului Național Vasile Alecsandri din Iași. Inițiativa lui Asachi de 

a pune bazele unui teatru permanent devine evidentă prin fundarea la Trei Ierarhi a unei „clasă 

premergătoare pentru teatru‖. În pofida faptului că acest curs este efemer, Asachi nu abandonează 

ideea iluministă a progresului limbii prin teatru, realizând cu diverse ocazii spectacole care să 

mențină vie dorința moldovenilor pentru arta dramatică în limba română. Cu prilejul plecării lui 

Kiseleff, la 11 aprilie 1834, Asachi pune în circuitul teatrului precult cu o trupă de amatori, piesa 

Serbarea păstorilor moldoveni, iar în luna august a aceluiași an, piesa Dragoș, întâiul Domn 

suveran al Moldovei, prezentată „cu ocazia încoronării lui Mihail Sturza voievod‖ (Burada, 1915: 

122).  

La finele lui 1836, susținut de militanți precum spătarul Vasile Alecsandri, vornicul Ștefan 

Catargiu și câțiva boieri, Asachi fundează Conservatorul filarmonic dramatic, piatra de temelie a 

edificiului teatrului național. Reprezentațiile teatrale în limba română iau sfârșit după numai doi ani, 

urmare a retragerii suportului financiar de către guvern. Conducerea teatrului este preluată în 1840, 

de Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, care îl pun într-un con de umbră pe 

Asachi prin noua organizare a acestuia.  

Cu toate acestea, Asachi rămâne fondatorul teatrului național la debutul secolului al XIX-lea, 

numărându-se printre primii teoreticieni ai artei scenice românești. Prin piesele de teatru, traduse de 

el în limba națională, jucate pe scenă de actori români, Asachi pune pe același piedestal limba 

românească cu limbile europene, care erau prezente în activitatea teatrală a vremii. Deși 

reprezentațiile teatrale ale lui Asachi în limba națională s-au  afirmat timid, au reprezentat pași 

importanți în afirmarea spiritualității românești în această epocă.  

Alături de școală, teatrul era considerat  de fondatori precum Asachi, Alecsandri, Negruzzi, 

Kogălniceanu  etc. o instituție de înălțare spirituală, de corectare a defectelor societății „un institut 

de cultură a sufletului‖ cum visa Eminescu.  

Prin multiplele sale aptitudini Asachi, determinat de contextul social-politic al vremii de un 

anumit conservatorism motivat psihologic, dar și de o disipare a energiei în mai multe direcții, nu a 

atins apogeul în niciuna dintre diversele sale activități, nici măcar în poezie, unde subiectivismul și 

sensibilitatea s-ar fi putut desfășura în voie.  

Fiorul preromantic la întâlnirea cu o anumită vocație a raționalismului pragmatic a făcut din 

creațiile sale compuneri pe teme date, în cultul parnasian al metriei, dar fără fundalul simbolurilor 

clasicismului antic.  

Asachi a desțelenit terenul, făcând posibile după el la istoriile unor vocații veritabile: un 

geniu prin poezia eminesciană, o contrapondere folclorică în proza lui Creangă, un maestru al criticii 

estetice, al logicii și al politicii în persoana lui Titu Maiorescu, un geniu al lingvisticii europene 

(B.P. Hasdeu) etc. 

În luptă cu cei care își arogau dreptul de a cultiva un popor prin altă limbă decât a lui, Asachi 

nu și-a găsit timpul să vadă pe acei „poeți ce au scris o limbă ca un fagure de miere‖; nu și-a propus 

să ancoreze în estetic literatura română sau să înceapă să scrie o istorie a limbii naționale. Lupta lui 

însă, și a celor cu care s-a însoțit și a făcut posibil toate acestea. 

În același timp cu lupta dusă pentru promovarea limbii naționale în școală, principala sa 

activitate prin deținerea funcției de Referendar al școlilor și implicit menținerea ei ca limbă de 

predare, Asachi elaborează manuale în limba română; în 1816 dă prima reprezentație teatrală Mirtil 

și Chloe prelucrată chiar de el în limba română; reorganizează Seminarul de la Socola în 1820 

aducând din țară profesori care predau în limba națională; în 1828 ajutat de Gh. Săulescu și Vasile 

Fabian deschide școala elementară și gimnaziul de la Trei Ierarhi; elaborează regulamente; în 

perioada 1833 și 1835 înființează Academia Mihăileană; în 1834 deschide porțile primei școli de 
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fete din Moldova la care aveau acces fete provenite din familiile cu o situație materială precară, care 

nu le permitea o educație în străinătate sau în pensioanele din țară; în 1840 colaborează cu Mihalic 

de Hodocin pentru deschiderea Școlii de arte și meșteșuguri întărind convingerea că a avea și 

practica o meserie este un lucru benefic și nu o activitate înjositoare; litografiază portrete ale eroilor 

neamului; publică „prima foaie periodică din Moldova care popularizează, pe lângă aspectele 

diverse și cotidiene ale vieții, științele, cultura și arta‖ (Sorescu, 1970: 78), concentrând concepțiile 

iluministe ale vremii.  

Demersul său de organizator și animator al presei în limba română, îl așează din nou pe 

Asachi în fruntea listei de pionieri, prin apariția primului număr al Albinei românești publicat la 1 

iunie 1829, urmată de Gazeta de Moldavia în 1850, de Patria în 1858 și alte suplimente. Asachi 

considera presa un extraordinar mijloc de educare și informare, publicând în acest sens și alte ziare 

adresate mai multor categorii de cititori: Foaia sătească, Icoana lumii.  

„Albina românească e întâia trăsătură de unire în limba patriei dintre Moldova și restul 

omenirii‖, motiv pentru care Lovinescu îi notează meritul dorind „s ‘o privim cu recunoștință‖ și să o 

evaluăm nu „după ideile și nevoile noastre de azi, ci în spiritul timpului‖, aceasta fiind „născută sub 

ocupația rusească și sub privigherea unei censuri riguroase‖ astfel încât „ Albina nu putea fi decât un 

organ de înregistrare; condusă de un om harnic, cult, dar reprezentant al mentalității dintre 1821 și 

48‖, iar „idealul ei nu putea fi decât limitat la o bună stare economică și culturală în cadrele unei 

legalități, care nu pricepea noile idei revoluționare ce și-au făcut loc abia spre 1848‖ (Lovinescu, 

1927: 159, 160). 

Despre Asachi caracterizat ca „cel mai tipic și marcant reprezentant al iluminismului 

moldovenesc din această perioadă‖, Levit punctează faptul că acesta „avea o profundă venerație față 

de ceea ce înseamnă „lege‖. În 1814, la Iași, Asachi propune și înființează pentru prima dată un curs 

de drept, avându-l ca îndrumător pe Flechtenmacher, un legist ardelean.  

Deși atitudinea lui Asachi este contradictorie și confuză, el rămâne o personalitate 

irepetabilă, condiționată de evoluția epocii în care a trăit, a studiat, s-a dezvoltat și a activat, un 

inițiator, un mentor al literaturii și culturii românești moderne de la începutul secolului al XIX-lea. 

Asachi reușește să pună bazele învățământului românesc din Moldova având ca debut înființarea 

Cursului de ingineri hotarnici, a dat aripi artei dramatice prin punerea în scenă a unei piese pastorale 

într-un act, este fondatorul presei românești prin prima publicație „Albina românească‖. 

Conștient de trebuințele timpului, asemenea lui Heliade Rădulescu, Asachi s-a impus și a 

influențat prin ideile sale cultura românească sub multiplele aspecte ale acesteia, contribuind la 

occidentalizarea ei. Doar o cunoaștere profundă și dezinteresată a activității culturale neobișnuite a 

lui Asachi, care se propagă pe o perioadă de peste patru decenii, îi poate reda marelui cărturar locul 

binemeritat în istoria literaturii române moderne. 
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Abstract:By eliminating the Monarchy and proclaiming the Republic, the communists succeeded to conquer 

the whole political scene. Ever since 1951 the Soviet Union introduced in the political calendar of the 
Government from Bucharest, the creation of the Hungarian Autonomous Region. 

The Hungarian autonomous region was established in the center of Transylvania, being a region with a 

cultural and economical autonomy, bigger than the political one. The newly established region included nine 
districts, with the administrative center in Targu Mures. The new administrative division had negative 

consequences for the Romanians, as it imposed knowing the Hungarian language. The cultural and 

administrative autonomy allowed the Hungarian community to develop their own culture, expanding the 
education in the Hungarian language. The number of schools where the education was taught in the 

Hungarian language (primary, secondary and high schools) increased. The Administrative and cultural 

rights, obtained by the Hungarian ethnics, aroused complaints among the Romanian population, who 

considered themselves marginalized. 
The Hungarian Autonomous region had the same political control, the same censorship of the press and 

word, the same control over the rights and freedom of the citizens, the same confinement of the right to free 

speech. everything was decided at central level and applied in the region. After the revolutionary events in 
Hungary, in 1956, the control of the Romanian authorities tightened in the region and as a result in the 

schools where before the teaching was only taught in Hungarian, a Romanian department was created. After 

1956, a reorganization of the Hungarian Autonomous region takes place, and a new name is adopted, that of 

the Hungarian Mures -Autonomous Region. After the administrative reform from December 1960, the 
Hungarian population from The Hungarian Autonomous Region decreased from 77% to 62% . 

Through the Law no.2 from February 16th, 1968, an administrative reorganization took place and the 

Hungarian Autonomous Region was abolished. 

 
Keywords: Hungarian Autonomous Region, Hungarian Popular Union, nationalist, chauvinism, political 

control, reorganization 

 

 

Pentru Partidul Comunist Român, alegerile din anul 1946 au fost un bun prilej de a cuceri, 

treptat, întreaga politică din România.
1
 Pentru a-și duce la bun sfârșit strategia și a atrage cât mai 

multe voturi, comuniștii au înființat partide sau organizații, printre care și Uniunea Populară 

Maghiară din Transilvania de Nord-Est.
2
 Activitatea intensă a P.C.R.–ului şi al U.P.M.-ului în 

Transilvania era tot mai vizibilă în perioada 1945-1946, acestea fiind singurele formaţiuni politice 

de guvernământ. Faţă de partidele de opoziţie, represiunea s-a desfăşurat fără menajamente, 

folosindu-se mai ales metoda arestărilor fără motiv legal.
3
Din luna aprilie a anului 1946, reiese 

faptul că majoritatea maghiarilor din Transilvania de Nord-Est s-au înscris în Partidul Comunist 

Român.
4
  

La 30 decembrie 1947, Regele Mihai a fost silit să abdice de la tronul României.
5
 Prin Legea 

numărul 363, din 30 decembrie 1947, Adunarea Deputaților a luat act de abdicarea regelui Mihai I, 

                                                             
1 Raport final, Comisia prezidențială de analiză a dictaturii comuniste din România, 1945-1989, București, 2006, p. 25, 
2 Istoria României.Transilvania, Volumul II, Editura George Barițiu, Cluj Napoca, 1997, p. 203, 
3 Petre Țurlea, Români și unguri 1940-2011, Editura Karta Graphic, Ploiești, 2011, p. 506, 
4  Istoria României.Transilvania, Volumul II, Editura George Barițiu, Cluj Napoca, 1997, p. 203, 
5 Raport final, Comisia prezidențială de analiză a dictaturii comuniste din România, 1945-1989, p. 41, 
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iar prin articolul 3 al Legii nr. 363/1947, a fost schimbată denumirea statului în Republica Populară 

Română.
6
  

Prin înlăturarea Monarhiei și prin proclamarea Republicii, cu sprijinul Parlamentului și prin 

inducerea în eroare, Partidul Comunist Român a ajuns ca, la finalul anului 1947, să cucerească 

întreaga scenă politică. Comuniștii au reușit să-i asimileze pe social-democrați, prin crearea 

Partidului Muncitoresc Român în anul 1948, când au avut loc alegeri, votându-se o nouă 

Constituție. Totodată au avut loc naționalizări masive, au fost oprimate toate cultele religioase și a 

fost înființată Securitatea, ca formă de represiune. Toate aceste schimbări din scena politică și 

economică a țării au fost resimțite și în Transilvania, cu mențiunea că, aici, exista și disputa dintre 

români și maghiari.
7
 După încheierea Tratatului de Pace de la Paris de la 10 februarie 1947,

8
 

Transilvania a redevenit teritoriu al României,
9
 iar maghiarii nu au încetat să spere în refacerea 

Ungariei Mari, însă datorită contextului național și internațional, acțiunile maghiarilor au fost 

adaptate la realitățile momentului încercând să obțină cât mai multe avantaje și sperând la o 

autonomie teritorială.  

Datorită politicii duse de Partidul Muncitoresc Român și a comuniștilor de a anihila Uniunea 

Populară Maghiară, majoritatea funcțiilor publice din Transilvania erau ocupate de maghiari. Astfel, 

s-a continuat politica de maghiarizare a românilor din zonele în care ei se aflau în minoritate. Cel 

mai important succes al maghiarilor, după 1946, a fost crearea Regiunii Autonome Maghiare, un fel 

de ,,stat în stat‖.
10

 

            Prin Legea nr. 5 (art. 9). din 6 septembrie 1950, România s-a împărţit în 28 de regiuni, 

printre acestea numărându-se, în Transilvania, regiunile: Baia Mare (cu centru la Baia Mare), Bihor 

(cu centru la Oradea), Cluj (cu centru la Cluj), Mureș (cu centru la Târgu-Mureș), Rodna (cu centru 

la Bistrița) și Stalin (cu centru la Stalin, actualul oraș Brașov).
11

  

Încă din 1951, Uniunea Sovietică a introdus, în calendarul politic al Guvernului de la București, 

creerea unei Regiuni Autonome Maghiare.
12

 Conform propunerilor care veneau de la Moscova,
13

 în 

următoarea etapă a modificării împărţirii administrativ-teritoriale, s-a creat și Regiunea Autonomă 

Maghiară,
14

 care era compusă din localități din jurul Mureșului, cu etnici preponderent maghiari.
15

  

În anul 1952, a avut loc prima etapă a raionării, care a redus numărul regiunilor de la 28 la 

20, iar în etapa a doua, de la 20 la 18, și apoi la 16. S-a motivat reducerea numărului de regiuni, 

luându-se în considerare slaba dezvoltare economică.
16

 

La data de 27 septembrie 1952, a fost adoptată o nouă Constituție a României,
17

 care prevedea la 

articolul 18, înființarea celor 18 regiuni: Arad, Bacău, Baia Mare, Bârlad, București, Cluj, 

Constanța, Craiova, Galați, Hunedoara, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Stalin, Suceava, Timișoara 

                                                             
6 Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 300 din 30 decembrie 1947, p. 2 
7 Petre Țurlea, op. cit., p. 501, 
8 Mihaly Zoltan Nagy, Protejarea intereselor etnice sau urmărirea liniei PCR. Funcția de reprezentare a Uniunii 

Popular Maghiare, în Minoritatea Maghiară în perioada comunistă, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor 
Minorităţilor Naţionale, Editura Kriterion, Cluj Napoca, 2009, p. 143, 
9 Ioan Scurtu, Istoria Contemporană a României 1918-2005, Editura Fundației România de mâine, București, 2005, p. 

110, 
10 Petre Țurlea, op. cit., pp. 501-502. 
11 Buletinul Oficial, I nr. 77 din 8 septembrie 1950, p. 7-8, 
12 Stefano Bottoni, Transilvania roşie. Comunismul român şi problema naţională 1944Ŕ1965, Editura Institutului 

pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Editura Kriterion, Cluj Napoca, 2010, p. 99, 
13 Stefano Bottoni, Înființarea Regiunii Autonome Maghiare în 1952. Dictat sovietic sau strategie de consolidare?, în 

Minoritatea Maghiară în perioada comunistă, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 

Editura Kriterion, Cluj Napoca, 2009, p. 264,  
14 Petre Țurlea, op. cit., p. 538, 
15 Claudia Tișe, Administrație și politică în Regiunea Autonomă Maghiară (1952-1968), Editura Universității Oradea, 

2014, p. 34 
16 Claudia Tișe, op. cit., p. 34 
17 Buletinul Oficial al Republicii Populare Romîne, nr. 1 din 27 septembrie 1952, p.2 
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și Regiunea Autonomă, Maghiară.
18

 Prin cele 105 articole ale sale, noua Constituție întărea regimul 

politic al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Totodată, prevedea o nouă reformă administrativ-teritorială 

a României, dar nu prevedea modificări esențiale legate de drepturile cetățenești și a libertăților 

democratice.
19

  

Regiunea Autonomă Maghiară s-a înființat în centrul Transilvaniei, fiind o regiune cu o 

autonomie culturală și economică, mai mare decât cea politică. În cadrul regiunii, funcțiile 

administrative au fost ocupate de etnici maghiari,
20

 astfel fiind extinse drepturile maghiarilor ( s-a 

dezvoltat învățământul în limba maghiară, presa și literatura maghiară, dreptul de utilizare a limbii 

în justiție, în administrație și în școli).
21

  

Regiunea Autonomă Maghiară a fost constituită la indicațiile a trei consilieri sovietici, care 

au întocmit un referat prezentat Partidului Muncitoresc Român.
22

Conform acestuia, Regiunea 

cuprindea nouă raioane, cu central administrativ la Târgu-Mureș.
23

 Noua împărțire adminstrativă a 

avut consecințe negative pentru români, deoarece impunea cunoașterea limbii maghiare.
24

  

 În Regiunea Autonomă Maghiară, legile aveau un caracter strict formal, fiind implementat 

un sistem de control politic excesiv, prin prezența autorităților, ori de câte ori se ivea o situație 

critică.
25

 La sfârșitul perioadei de reorganizare teritorială, regiunea avea nouă raioane: Ciuc, 

Gheorgheni, Odorhei, Reghin, Sîngeorgiu de Pădure, Sfântu Gheorghe, Târgu-Mureș, Târgu 

Secuiesc și Toplița.
26

 

Raionul Târgu-Mureș avea în subordonare șapte orașe: Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Odorhei, 

Gheorgheni, Târgu-Secuiesc, Covasna și Sovata.
27

 Întreaga regiune avea în componență 122 de 

comune, o suprafață de 1.419.000 ha și 656.000 de locuitori (dintre care 526.000 erau etnici 

maghiari, 123.000 erau români, iar restul de alte naționalități).
28

  

 Regiunea Autonomă Maghiară, fiind o zonă preponderent agrară, s-a încercat echilibrarea 

surplusului de mână de lucru prin colectivizarea agriculturii, iar prin industrializarea forțată s-a 

ajuns la recrutarea forței de muncă din alte zone ale țării.
29

 Autonomia culturală și administrativă a 

permis comunității maghiare să își dezvolte propria cultură, dezvoltându-se învățământul în limba 

maghiară, crescând numărul de școli cu predare în limba maghiară  (școli primare, gimnaziale și 

liceale). În justiție și în administrație se folosea limba maghiară, liderii comunității maghiare având 

acces la toate funcțiile administrative locale și centrale ale statului și ale partidului.
30

Totodată, se 

desfășurau în limba maghiară multiple activități ale instituțiilor culturale, iar literatura maghiară
31

se 

răspândea tot mai mult, prin traduceri, unele lucrări care erau considerate provocatoare au ajuns să 

fie cenzurate.
32

 

Înființarea Regiunii Autonome Maghiare a adus o oarecare consternare în rândul 

politicienilor români. După aprobarea proiectului de Constituție la Moscova, Gheorghe Gheorghiu-

Dej a întrunit Comitetul Politic, în vederea rămânerii limbii române ca limbă oficială în Regiunea 

                                                             
18 Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, Vol. X, România în anii 1848-1989, Editura Enciclopedică, București, 2013, p. 

105 
19 Buletinul Oficial al Republicii Populare Romîne, nr. 1 din 27 septembrie 1952, p.2 
20 Buletinul Oficial al Sfatului popular al Regiunei Aut. Maghiare, Anul IV, Nr. 5-6, din 15 iunie 1953, Târgu-Mureș, p. 

3 
21 Claudia Tișe, op. cit., p. 31 
22,Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, Vol. X, op. cit., p. 106 
23 Colecție de Legii, Decrete, Hotărârii și Decizii, 1 iulie - 30 septemvrie 1952, Editura de Stat-Redacția juridică, 

București, 1952, p. 14, 
24 Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 106 
25 Claudia Tișe, op. cit., p. 15 
26

 Stefano Bottoni, Transilvania roşie. Comunismul român şi problema naţională 1944Ŕ1965, op. cit., p. 105, 
27 Claudia Tișe, op. cit., p. 35 
28 Petre Țurlea op. cit., p. 539 
29 Claudia Tișe, op. cit., p. 35 
30 Petre Țurlea, op. cit., p. 501 
31 Ibidem, p. 520 
32 Claudia Tișe, op. cit., p. 36 
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Autonomă Maghiară.
33

 Inițial, reacția populației românești din Regiunea Autonomă Maghiară era 

una de panică, ca aceea din momentul Arbitrajului de la Viena (care era încă vie în memoria 

românilor).
34

Însă, Regiunea Autonomă Maghiară suporta același control politic, aceeași cenzură a 

presei, și a cuvântului, același control al statului asupra drepturilor și libertăților cetățenești și 

aceeași limitare a dreptului de exprimare. Totul se decidea la nivel central și se aplica în regiune. 

Din anul 1952, în special liderii maghiari, erau foarte atent selectați, deoarece se dorea să aibă 

„origini sănătoase‖ (adică, pe lângă faptul că aparțineau comunității maghiare, era necesar să fie 

membrii ai Partidului Muncitoresc Român). 

 Începând cu anul 1952, pe baza înțelegerii româno-maghiare de prietenie între popoare, 

care condamana iredentismul, s-a trecut la arestarea liderilor maghiari care erau bănuiți de activități 

agitatoare. După evenimentele revoluționare din Ungaria, din anul 1956, controlul autorităților 

române din regiune s-a înăsprit, deoarece nu se dorea ca acest fenomen să se extindă, sau să se 

ajungă la o revoltă împotriva comurnismului în Transilvania. O consecință a revoluției maghiare din 

1956, a fost înființarea secțiilor de predare în limba română în școlile cu predare în limba maghiară.
 

35
 

 Înființarea Regiunii Autonome Maghiare a generat zvonuri care susțineau alipirea regiunii la 

Ungaria.
36

Totodată, se zvonea formarea unui minister maghiar, investirea unui guvernator maghiar 

în zonă, înființarea unei „republici secuiești‖,
37

 înființarea armatei maghiare și baterea de monedă 

separată în regiune. 

 Zvonurile au devenit din ce în ce mai ciudate, ajungând să se vorbească despre folosirea în 

regiune a unui drapel maghiar cu stema Republicii Populare Române în mijloc. Exista o teamă 

legată de modul în care ar urma să fie tratați românii, într-o regiune cu o administrație preponderent 

maghiară, și de o posibilă închidere a școlilor românești. Românii doreau să înțeleagă motivul și 

scopul creerii Regiunii Autonome Maghiare.
38

Exista teama că Regiunea Autonomă Maghiară va 

deveni „stat în stat‖.
39

 Ca o consecință a înființării Regiunii Autonome Maghiare, comunitatea 

evreiască dorea formarea în zona Iașului a Regiunii Autonome Evreiești. 

 Folosirea limbii maghiare în școli, în admistrație și în justiție, a determinat comunitatea 

maghiară să ceară mai multe drepturi
40

: dublă cetățenie pentru maghiarii din zonă, stipularea în 

constituție
41

 a modului în care statul apără drepturile minoritățile și modul în care ar fi sancționați 

cei ce provoacă conflicte interetnice. În aceste condiții, prin lărgirea accesului în funcții și prin 

acordarea mai multor drepturi culturale, reprezentanții Uniunii Populare Maghiare, au acceptat 

politica Partidului Muncitoresc Român pentru a accede mai ușor în funcții și pentru a obține mai 

multe drepturi pentru comunitatea maghiară. Această subordonare a liderilor Uniunii Populare 

Maghiare față de politica partidului unic, a permis ca în perioada 1951-1953, U.P.M. să fie 

prezentată la ședințele regionale de partid ca o organizație care nu mai avea rost să existe, deoarece 

prin autonomia Regiunii Maghiare au fost obținute toate drepturile acestei minorități. În consecință, 

Uniunea Populară Maghiară s-a desființat, iar autonomia acordată, a fost defapt teoretică, deoarece 

controlul politic și economic al statului nu a dispărut niciodată. 

                                                             
33 Stefano Bottoni, Înființarea Regiunii Autonome Maghiare în 1952, op. cit., p. 272, 
34 Stefano Bottoni, Transilvania roşie. Comunismul român şi problema naţională 1944Ŕ1965, op. cit., p. 109, 
35 Claudia Tișe, op. cit.,  p. 37 
36

 Petre Țurlea, op. cit.,  p. 520 
37 Ibidem, p. 567 
38 Claudia Tișe, op. cit.,  p. 38 
39 Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, Vol. X, România în anii 1948-1989, op. cit.,  p. 106 
40 Paul Abrudan, Mihai Racovițan, Transilvania-Documente Istorice- în lumina adevărului-, Editura „Țara Noastră‖ 

București, 1991, p. 211 
41 Petre Țurlea, op. cit.,  p. 575 
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 Amestecul permanent al organelor centrale în zonă a produs nemulțumiri și a menținut 

teama permanentă a izbucnirii în zonă a altercațiilor de tip naționalist, comunitatea română  

simțindu-se insuficient reprezentată.
42

 

 În timp s-a încercat limitarea învățământului în limba maghiară, prin înființarea în școlile 

maghiare a secțiilor cu predare în limba română, deoarece s-a ajuns la concluzia că o parte a 

populației de etnie maghiară nu cunoșteau sau refuza să folosească limba română. Astfel, politica de 

abordare a statului, privind situația culturală din zonă, s-a schimbat.
43

 Nemulțumirea comunității 

maghiare a fost susținută și de guvernul ungar,
44

prin răspândirea unor iluzii naționaliste, lansate în 

presă și în literatură. În acest context, Partidul Muncitoresc Român a început cenzurarea activităților 

culturale maghiare și sprijinirea activitățile mixte (româno-maghiare). În paralel, P.M.R. a luat 

măsuri privind identificarea și arestarea liderilor intelectuali de etnie maghiară considerați un 

pericol pentru stabilitatea politică în regiune.
45

 

 Prin schimbarea modului de abordare a politicii culturale în Regiunea Autonomă Maghiară 

și prin instaurarea unui regim de teroare stalinistă, s-a înăbușit sentimentul naționalist al 

intelectualității de etnie maghiară, care a înțeles că trebuie să se supună politicii Partidului 

Muncitoresc Român, în interesul comunității maghiare. Intelectualitatea de etnie maghiară a înțeles 

că, prin acceptarea politicii partidului unic și prin menținerea poziției lor în funcțiile politice, pot 

proteja drepturile culturale și naționale ale comunității din care provin. 

 În această perioadă, autoritățile române au încercat restabilirea relațiilor diplomatice cu 

Ungaria, motivându-și acțiunile ca fiind strădanii ale acordării unui tratament egalitar pentru întega 

populație a țării, indiferent de etnie sau de religie. Tensiunile care au apărut între România și 

Ungaria s-au născut și din încercarea de răspândire a naționalismului maghiar în Transilvania, sub 

pretextul unor tratative culturale între cele două țări.
46

 

 Era foarte clar că, prin înființarea Regiunii Autonome Maghiare, nu s-au rezolvat 

manifestările naționaliste. Românilor din zona le era greu să uite trecutul, mai ales abuzurile 

regimului horthyst din perioada 1940-1944. Nici populația de etnie maghiară, nici populația 

românescă din zona nu aveau încredere în autonomia regiunii. Se poate spune că și Biserica 

Catolică, alături de unii intelectuali maghiari, au participat activ la întreținerea și la accentuarea 

situației tensionate din regiune.
47

 

 După anul 1952, aparatul administrativ, majoritar maghiar, a început să fie privit cu 

neîncredere de către populația românească. Era de la sine înțeles că nedreptățile economice, politice 

și sociale ar fi fost mai ușor de suportat în cadrul națiunii proprii. Așa se explică faptul că, în unele 

cazuri, iluziile iredentiste au prins rădăcini.
48

 

După anul 1959, are loc o reorganizare a Regiunii Autonome Maghiare, adoptându-se o 

nouă denumire, cea de Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară,
49

care simboliza coexistenţa dintre 

schimbare şi continuitate.
50

 Odată cu apariției Legii nr. 3 din 1960, s-a schimbat numele a 8 regiuni 

din cele 16 existente. Teoretic, prin această lege, s-a trecut oarecum la un comunism național, 

renunțându-se la stalinism. Astfel, s-a revenit la vechile denumiri ale unor regiuni, denumiri 

anterioare reformei din 1952. De exemplu, orașul și regiunea Stalin a redevenit Brașov, iar regiunea 

Baia Mare a primit vechea denumire istorică de Maramureș.
51

 

                                                             
42 Claudia Tișe, op. cit.,  p. 40 
43 Ibidem, p. 85 
44 Petre Țurlea, op. cit.,  p. 528 
45

 Claudia Tișe, op. cit.,  p. 85 
46 Ibidem, pp.  85-86 
47 Petre Țurlea, op. cit., p. 517 
48 Claudia Tișe, op. cit., p. 88 
49 Adevărul, 23 septembrie 2015,  
50 Stefano Bottoni, Transilvania roşie. Comunismul român şi problema naţională 1944Ŕ1965, op. cit., p. 288, 
51 Buletinul Oficial al R.P.R., nr. 27, din 27 decembrie 1960, pp. 183-184, 
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 Prin înființarea Regiunii Autonome Maghiare, Comitetul Central de Partid a întâmpinat o 

serie de probleme, populația fiind împotriva comunizării, astfel autoritățile au ajuns să trateze 

problema naționalității cu mare atenție aplicând măsuri de control și de reprimare a exceselor din 

regiune. S-a impus autorităților regionale combatarea manifestărilor naționale, prin formarea și 

educarea populației în spiritul „internaționalismului proletar‖, a „frăției între popoare‖, ,,a întăririi 

unității frățești a oamenilor muncii români și maghiari‖. S-a cerut întărirea controlului politic, 

epurarea persoanelor periculoase pentru regim, combaterea șovinismului și a naționalismului, 

punându-se accent pe organizarea activităților româno-maghiare. 

 Drepturile administrative și culturale, obținute de populația de etnie maghiară, au stârnit 

nemulțumiri în rândul populației românești, care se considera marginalizată. Populația de etnie 

maghiară a avut de asemenea nemulțumiri, în localitățile în care românii îi depășeau numeric. Prin 

aplicarea metodelor de „educare‖ și de „reeducare‖ forțată și prin subordonarea cultelor religioase 

ale statului s-a generat o serie de nemulțumiri.
52

 În instituțiile culturale și religioase au fost infiltrați 

informatori, pentru a identifica liderii care se opuneau regimului. Controlul politic excesiv și 

cenzura, au transformat problema națională într-o problemă politică.
53

 

După reforma administrativă din decembrie 1960, populația maghiară din Regiunea 

Autonomă Maghiară a scăzut. Din punct de vedere etnic, în Regiunea Autonomă Maghiară erau 

77% maghiari, după această dată numărul lor a scăzut la 62%.
54

 După 1960 s-au continuat epurările 

în rândul liderilor care au mai rămas în funcții, în conducerile locale, după epurările din 1957. 

Astfel, pentru prima dată în istoria Regiuni Autonome Maghiare, un român a fost ales prim secretar 

al orașului Tîrgu-Mureș, în ciuda faptului că populația orașului era în continuare majoritar 

maghiară.
55

De acum încolo a fost introdus monolingvismul, pe care populația de etnie maghiară îl 

percepeau ca pe o sfidare și umilire din partea românilor. Astfel a avut loc procesul de,,dezbrăcare 

de autonomia teritorială‖.
56

Totodată, în sistemul de învățământ a avut loc  înființarea de secții cu 

predare în limba română, în școlile cu predare în limba maghiară și invers.
57

  

Sistemul instituțional al maghiarilor din România, după jumătatea anilor ‗60, era reprezentat 

la un nivel foarte scăzut în cadrul Universității Babes Bolyai, ca de altfel în întreaga regiune.
58

  

Prin Legea nr. 2 din 16 februarie 1968 (publicată în Buletinul Oficial al R.S.R. nr. 17 din 17 

februarie 1968), a avut loc reorganizarea administrativă a teritoriului României. Noua organizare 

administrativă, preferată de Nicolae Ceaușescu, a fost cea a județelor, orașelor și comunelor. Prin 

noua reconfigurare administrativ-teritorială, Regiunea Autonomă Maghiară s-a desfințat, după 16 

ani de existență.
59

  

Motivația conducerii Partidului Comunist Român de la București asupra desființării 

Regiunii Autonome Maghiare a fost ,,necesitatea punerii de acord a organizării administrativ-

teritoriale cu schimbările calitative intervenite în evoluția forțelor de producție și în repartizarea 

lor geografică, cu perfecționarea relațiilor de producție, cu modificările petrecute în structura 

populației, în profilul, dimensiunile și condițiile de viață ale orașelor și comunelor de pe întreg 

teritoriul țării și apropierea conducerii centrale de unitățile de bază-orașul și comuna.‖
 60

 

                                                             
52 Claudia Tișe, op. cit.,  pp. 90-91, 
53 Ibidem, p. 94, 
54 Andrei Florin Șora ,,Organizarea administrativ teritorială a Republicii Populare Române înființarea raioanelor și 

regiunilorŗ în Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol, Iași, 2012 pp. 169-187, 
55 Stefano Bottoni, Transilvania roşie. Comunismul român şi problema naţională 1944Ŕ1965, op. cit., pp. 288-289, 
56 Ibidem, p. 289, 
57 Arhivele Naționale, Direcția Județeană-Mureș,Fond:Sfatul Popular al orașului Târgu-Mureș, Primăria Târgu-Mureș, 

Dosar nr. 2 / 1961, Vol, IV, f. 102,  
58 Nándor Bárdi, Momente de cotitură și grupări generaționale în istoria minorității maghiare din România (1918-

1989, în Minoritatea Maghiară în perioada comunistă, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor 
Naţionale, Editura Kriterion, Cluj Napoca, 2009, p. 65 
59 Buletinul Oficial, Nr. 17 din 17 februarie 1968, p.2 
60 Nicolae Ceaușescu, Expunere cu privire la îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii 

Socialiste România – 15 februarie 1968, Editura Politică, București, 1968, pp. 6-7 
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Totodată, în noua organizare administrativ-teritorială, s-a avut în vedere asigurarea 

condițiilor dezvoltării activităților culturale-sociale și educative ale minorităților. Prin desființarea 

Regiunii Autonome Maghiare, populația maghiară nu a avut de suferit în ceea ce privește 

învățământul pentru  minoritățile conlocuitoare, acesta menținându-se. Folosirea limbii maghiare în 

învățământ, s-a asigurat prin funcționarea celor peste 1.700 de școlii elementare cu predare în limba 

maghiară, precum și a celor 220 de licee cu secție maghiară din Transilvania, care au fost 

frecventate de peste 240.000 de elevi.
61
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Abstract: In the summer of 1984, Ioan Petru Culianu was assiduously working at the novel Tozgrec, 

confessing to Mircea Eliade about his wish to finish the book manuscript as soon as possible. He also 
seemed quite angry that his writing got interrupted by a series of unwanted visits. Considered by the author 

a fantastic novel ("the first version of the fantastic novel which I am now writing (Tozgrec
1
)"), according to 

the letter 100 dated September 1984, the novel will be published post mortem, in four work variants: 
Tozgrec, Tozgrecřs Gardens, Sid and Mekor, Hermion Spider, the novel Tozgrec being assigned to his 

author function.  

 
Keywords: Culianu, paratextuality, hypertextuality, text, system  

  

 

According to the editor Tereza Culianu-Petrescu, Tozgrec is "a literary building site"
2
 

Culianu worked at between 1981-1984, the manuscript being kept in the family archive. The author 

has structured the novel's manuscript in a system of digital files organized in reconfigurable 

components: Main Body, Fragments, Variants, Ideas & Reflections, Final Version. The novel is 

composed of four parts, ordered by the editor in five chapters: Tozgrecřs Gardens, Sid and Mekor, 

Hermion Spider, Tozgrec Followed by Press Reports on the Lombrosa Experiment and Addenda. 

The manuscript was written in Romanian and French on lined notebooks, wire bound notebooks 

and separate sheets - the first part, Tozgrec's Gardens being elaborated starting with August 21, 

1981 on a 39-page lined notebook. The second part, Sid and Mekor, was written on three 36-page 

lined notebooks, titled Tozgrec 1, specifying the date on each notebook: May 26, May 29, May 31, 

1982, renamed by the publisher to avoid confusion. The third part, Hermion Spider, was written on 

171 separate sheets until August 28, 1983. 

The fourth part, titled Tozgrec Followed by Press Releases on the Lombrosa Experiment, 

was written in French with the original title Tozgrec suivi d'extraits de presse de la LOMBROSA 

EXPERIMENT, on two cardboard notebooks coloured red and green. The Addenda collects the first 

chapters of the Lombrosa Experiment, some of the texts titled by the author Variants, and notes to 

Hermion Spider. The connection of the novel in the work system is multidimensional, the author 

linking it to The Diaphanous Parchment through the recurrence of the disappearance of visions
3
, 

through the motif of the angels without joints and by the existence of a South American community, 

the action of the novel unfolding in the village of San Jeminano, a Foucauldian heterotopic space. 

The novel is linked to Hesperus through the theme of the game playing, while the project of the 

universe creation by the seven intelligences in a cosmic creation game links it to the study The Tree 

of Gnosis. It is connected to the novel The Emerald Game by the chronological coordinate of 

September ("Nowhere in the peninsula was it colder in September than in this town spread on the 

                                                             
1 Ioan Petru Culianu, Dialoguri întrerupte. Corespondenţă Mircea Eliade Ŕ Ioan Petru Culianu, ediția a doua revăzută 

și adăugită, prefață de Matei Călinescu, ediție îngrijită de Tereza Culianu Petrescu și Dan Petrescu, Iaşi, Polirom, 
„Biblioteca Ioan Petru Culianu‖, 2013, „100‖, 18 septembrie 1984, pp. 263-264.   
2 Tereza Culianu-Petrescu, „Cuvânt asupra ediţiei‖, în Ioan Petru Culianu, Tozgrec, ediţie îngrijită şi traduceri de Tereza 

Culianu Petrescu, Iaşi, Polirom, „Biblioteca Ioan Petru Culianu‖, 2010 (1981-1984)p. 5.   
3 Ibid., p. 365 
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hills"
4
).  

The theme of the father's absence, the mutilated, degraded paternal image linking the novel Tozgrec 

to the youth volume The Art of Fugue is resumed in the image of Bazil ("The curious Basil had 

been his father"
5
), which would have provoked "the most terrible traumas in his childhood‖

6
 to the 

son, the father's image fixing itself in the novel in the defeated position.  

The novel Tozgrec also makes connections with the political writings through the quote 

"bene vixit qui bene latuit", which is in the title of the article Bene vixit qui bene lautuit ... 

Romania: The Intellectual without Power. Other keywords found here are the chess, the 

extermination camp, the space-time continuity theory, science, the myths degradation, the exile, and 

so on. As a strategy of turning the fictional story into factual narrative in this novel, Culianu uses 

the fictitious press file consisting of articles from local newspapers Lombrosa Morning Star, 

Lombrosa Shadow, One Magazine, published from 1976 to 2000. He also uses the strategy of 

"imaginary bibliography"
7
, inserting a list of fictitious volumes researching the topic of oneirology 

(The Confessions of a Professional Thief Dreams, The Dream Shelter, Controlled Dreams In Stress, 

Experimental and Applied Oneirology Treaty). The novel also contains paratextual elements created 

by simulating fictitious prefaces and forewords, signed with the initials I.P.C. from the University 

of Lombrosa and with the name Caspar Stolzius. Besides the name and title of Tozgrec, recurring in 

the novel is the name Mekor Hayyim, an ambiguous character with an uncertain identity. 

A great number of characters in the novel are characterized by ambiguity, and their 

identities cannot be entirely known. The antiquarian Reginald O. Dverr in Tozgrecřs Gardens 

recommends himself as "the greatest international specialist in antique closing systems for doors", 

his extraordinary abilities consisting in replicating the door and safe closure systems. In the middle 

of the novel, the author suggests that a lock could be a code, stating that "there might be certain 

words or certain gestures or certain images or other things able to open a lock"
8
. A metaphor of 

claustration and death encountered in Tepeneag‘s The Wait (The Cry), the wardrobe of St. Protasie 

was placed in such a way to continue a secret door, leading to a gang in which the remains of a 

monk‘s body were discovered.  

Hermion Spider starts from the legend of the "Hermion spider, as bright as a ruby", a 

tarantula that shows itself once in a hundred years to a person with serious problems, offering helps 

by fulfilling three wishes. The "stable scholar" Elis, a character name encountered in The Art of 

Fugue, is an avatar of the author through common biographical elements, particularly the 

emigration from a totalitarian state at the age of twenty-two, and the presence of his father's image 

in the character Curious Basil. A genius touched by madness, "licensed in mathematics, 

physiochemistry and law", a good chess player, he dies because of his inability to adapt to the post-

war regime. Elis, interested in mental programming and ecological anthropology, becomes the 

disciple of Master Teacher Ceria, another character in The Art of Fugue. The character Sid in Sid 

and Mekkor possesses "simple telepathic abilities" that enable him to "capture extra sensorial 

information" and foresee certain events. An intelligence above average, Sid seems to be involved in 

a parapsychological espionage research experiment.  

Analyzed with the tools of conceptual integration, Tozgrec novel seems to be a textual 

system conceived almost mathematically. This fragmented system reflects and reproduces, at the 

narrative level, the image of the world perceived by the author as "a totally imperfect system"
9
. The 

textual correspondent of the emerging structure is the Addenda, being specified in the editorial 

paratext that it contains texts from the Variants section, representing variants of the texts included 

                                                             
4
 Ibid., p. 253 

5 Ibid., p. 112 
6 Ibid., p. 127 
7 Gérard Genette, Paratexts: Thresholds of Interpretations, translated by Jane E. Lewin, foreword by Richard Macksey, 

New York, Cambridge University Press, 1997 (1987), p. 404. 
8 Ioan Petru Culianu, Tozgrec, op. cit., p. 243 
9 „în interiorul acestui sistem cu totul imperfect care este lumea‖, Ioan Petru Culianu, Tozgrec, op. cit., p. 398.  
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in the fourth part, as well as the author's comments on some of the chapters in the third part. The 

mixtures are signaled in the editorial paratext, mentioning here that the second part, Sid and Mekor, 

groups texts extracted from the notebooks titled Tozgrec 1 and Tozgrec 4, the titles of the first three 

parts being chosen by the editors. 

There is also a color code, red and green, to which the white color of the paper sheet adds, 

that interferes with the discourse about the meaning of life seen in pink, blue, red and black, while 

the novel unfolds. The first axis of the textual system is Tozgrec's legend, the four source mental 

spaces being the tradition of Jewish Messianic origin, followed by the Arabic-Persian ramifications, 

the Latin-derived Greek-Portuguese myths and the modern Tozgrec tradition. The system seems to 

generate a rotation movement that activates the overlapping of the mental spheres, the sensation of 

rotation being induced by the presence of the symbolic wheel in the metaphor of ―the stiff hat‖
10

, as 

big as the cart‘s wheel. Overlapping these mental spaces, the image of Tozgrec emerges, the 

Wandering Jew, the symbol of the exiled, of the modern traveler, of the global citizen. The second 

axis of the textual system is configured by the novel in its four variants, the first mental space being 

Tozgrecřs Gardens, followed by Sid and Mekor, Hermion Spider and Tozgrec.  

According to the editorial note, the four variants correspond to four explicit geographic 

locations (Ukraine, Netherlands, Switzerland, USA) and an implicit one (Romania), four textual 

levels (biographically-esoteric, realistic, fantastic-esoteric, mythological) and four recurring 

characters (Mekor Haym, Elis, Ceria, and Caspar Stolzius), Tozgrec being an ambiguous entity. The 

paratexts, though placed intermediary in the novel, are a mixture of fictional prefatory practices. 

The fictional preface signals a "fiction of attribution"
11

, the text signed by the professor I.P.C. being 

written by Caspar Stolzius, actually. Because it is signed by someone other than the writer, the 

preface becomes apocryphal, "under the cover of this fictional simulation"
12

. 

The auctorial preface may have the appearance of an allographic preface that explains the 

taking into possession that belonged to a man who has just died, providing, in addition to the 

acquisition circumstances, the biographical details of the alleged author. The fictional actorial 

preface involves the author's presence in the text as a character, Caspar and I.P.C. being in this 

situation, although the identity of the author remains ambiguous, being complicated by the 

successive overlapping of characters and identities. The prefaced text can be confiscated, borrowed 

or taken over by the prefacer, being instrumented from the preface which functions as an interface 

of the textual system, along with the editorial paratext, the author making a demonstration of the 

"perverse effect of the paratext"
13

. 

According to Genette, the allograph paratext, authentic or fictional, can be used as a support 

for a cause, for a manifesto
14

, sometimes having the role of a funeral discourse uttered after the 

author's death. The text, written in 1994 as a "strictly personal autobiography"
15

, as it is stated in the 

Foreword, underwent interventions and changes, the prefacer specifying that "instead of the 

fictional name of the character, I put my name all over"
16

. It is also specified here that the 

manuscript was authenticated by a notary who was required to give it to Professor I.P.C., Caspar 

Stolzius' friend since youth. Friendship is highlighted, on the one hand, in the Preface signed by 

Professor I.P.C. from the University of Lombrosa, where Caspar is the friend, on the other hand, in 

the Foreword, where I.P.C. is "my friend since my youth‖
17

.  

                                                             
10 Ibid., p. 140. 
11 Gérard Genette, Paratexts: Thresholds of Interpretation, op. cit, p. 279. 
12

 Ibid., p. 279. 
13 Ibid., p. 293 
14 „The prefaced work then becomes simply the pretext for a manifesto, a confidence, a settling of accounts, a 
digression‖, Ibid., p. 271.  
15 Ioan Petru Culianu, Tozgrec, op. cit., p. 205. 
16 Ibid.   
17 Ibid. 
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We are witnessing the situation where the two friends preface each other, with two prefaces 

mirroring each other, where the reader discovers the concept of the "prefatorial act mirroring and 

mimicking itself"
18

. The true author, uncertain, projects himself and the act of writing in the text, 

setting fictional alter egos, perceiving and depicting himself in the writing process. In this way, a 

"passage on the other side of a mirror is signaled"
19

, in the heterotopic or death space, given the 

implication of Caspar Stolzius and Culianu‘s deaths. 

The author realizes a paratextual conceptual integration by overlapping the source mental spaces 

represented by each paratext, thus resulting a new emerging structure in which Culianu overlaps 

Caspar, the situation being complicated by successive overlaps with Paret or Smith at the textual 

level. Mutual mirroring strategy complicates the narrative scenario, according to the Foreword, the 

purpose of the physical experiment
20

 replicated at the literary level is generating complexity, "the 

fictional levels playing here the role of deforming and parallel mirrors that put each other in the 

abyss"
21

.  

The confession in the Foreword is confirmed by the denial made in the Preface, supported 

and reinforced by a series of details which confirm that the true author of the novel would be Caspar 

Stolzius. The two paratexts complement each other, providing two separate biographical identities, 

connected by a youth friendship, the two young exiled Europeans who emigrate to the US. Through 

these games, multiple dialogues are made between paratexts, as well as between paratexts and texts. 

One of the perverse effects of the paratexts is the inversion made during the overlapping of Caspar 

and Culianu characters, the first one‘s biography including the death at the age of forty, after a 

bright scientific activity, being the author of fifteen volumes of studies and more than one hundred 

published scientific articles. The other overlap, between Culianu-Caspar and the mythical Tozgrec-

modern Tozgrec, results in a Culianu-Tozgrec, the intellectual emigrant who became a citizen of the 

world, making multiple cultural exchanges between Eastern Europe and Western Europe, as well as 

between Europe and the USA. 

The paratexts offer the reader, in addition to denials and acquisition details, a series of 

reading and textual processing strategies. It also announces the inversion of identity and the transfer 

of a document through a notary cabinet, while drawing two spatial axis, first one Eastern Europe - 

Western Europe and second one Europe – USA, where the characters evolve, plus the temporal axis 

representing the beginning and the end of the twentieth century. Therefore, the novel discourse 

becomes a pretext for making the Eastern European Communist space accessible to the West, 

provoking a debate based on the similarities and cultural, political, social differences between the 

communist and the capitalist Europe, as well as between the European and the American continent.  

The novel requests a certain cognitive mobility from the reader due to the narrative 

techniques and themes used, and it helps the reader to reposition in a real context, in a constantly 

changing world, modifying the way of reporting to reality. The narrative phenomena are 

complementary to a global borderless reality, preparing the readers and warning them about the 

similarities, about the temporal and spatial differences between past-present, East-West, Europe and 

the US. Liminality, threshold situation and adjustment difficulties when moving from one side to 

another are suggested by sudden changes in perspective, inversions, retrospective projections, 

surface fragmentation of the novel, imitating the fragmentation of the world. In this context, exile is 

considered a "disaster"
22

, the hardships of life lived abroad being described in detail ("Extreme 

privation, lack of freedom, expectation, death, he felt it increasing, yes, increasing the 

understanding of the world, whose roots he felt it growing into his being, causing him to feel worse, 

                                                             
18

 Gérard Genette, Paratexts: Thresholds of Interpretation, op. cit., p. 292.  
19 Ibid. 
20 Culianu pare a pune în practică, la nivel literar, experimentul cu oglinzi realizat de Michelson şi Morley: „Să ne 
imaginăm două oglinzi dispuse pe un corp solid cu feţele reflectante orientate una spre alta‖, Albert Einstein, Teoria 

relativităţii pe înţelesul tuturor, traducere din germană de Ilie Pârvu, Bucureşti, Humanitas, 2006, p. 54 . 
21 Ioan Petru Culianu, Tozgrec, op. cit., p. 206. 
22 Ibid., p. 192. 
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worse and worse"
23

). The novel Tozgrec marks the recurrence of the burial sequence of his own 

corpse in the oneiric space, the sack and the milk bottle, imported from the Selenařs River story
24

.  

In the novel, the word "foreigner"
25

 is intentionally written in italics to suggest "the 

particularities of the exiled condition"
26

, the foreigner being chased to the centre of the labyrinth, 

"where his body is not at risk of being discovered by anyone"
27

. The exile's difficulties seem to 

generate suicidal tendencies ("It's not just the dirt and the uncertainty you're most often exposed to, 

it's a whole universe that collapses, even for the strongest of us"
28

). The risks of living abroad and 

the social differences between the East and the West are highlighted by the state of isolation and 

abandonment:  

"In the West, you are abandoned to your own loneliness, there is no one to deal with you, 

you can die like a dog on the street ... Slogans that, of course, had different interpretations on both 

sides of the Iron Curtain, verified in the beginning by each exiled, seriously. One can rarely 

encounter a fugitive who did not have suicidal thoughts during his first years of exile, if only to give 

them up them immediately"
29

.  

The unfortunate exiled is the young Jean, in a lot of needs and shortcomings, having money 

only for ―bread, paper and ink‖
30

, leaving the country at the age of 22, like Culianu, living a state of 

desperateness in exile. Following the comparison with life in the West, communism receives a 

positive connotation ("the communists are better than the Californians because they do not rush the 

end of the world through drugs, violence and prostitution"
31

). The characters experience the shock 

of capitalism, a drug-friendly environment, welcoming for practising and consuming prostitution, 

and violence, a decadent space, promiscuous, where everything is for sale, populated with 

"drunkards and prostitutes"
32

 crowded in dark places and hotels, drowned in smoke, and even 

brothels, representing extreme heterotopia, according to Foucault. The symbolic image of 

capitalism becomes the labyrinth, a concentric architecture laid out on the edge of the desert, "lived 

outwardly by a few fugitives and prostitutes"
33

, while in the centre "no one ventures"
34

. In 

capitalism, "the human condition is useless, and the world space is a prison"
35

, the purpose of the 

system being "to create the illusion of an area of freedom."
36

 

The capitalist world is perceived as "a commercial good,"
37

 because, of course, "what can a 

gringo consider holier than his own capital, his own commodity?"
38

. We also meet the state of the 

world as a "dead body"
39

 or the world seen as a "slut"
40

. In this context, the author discusses 

shocking and controversial issues as legalized prostitution and drug use in the Lombrosa 

community. The author symbolically encodes the image of the world in a building where the 

homeland becomes a room, the co-workers being ethnically, religiously, racially and culturally 

diverse, talking here about Soviet, American, British, Dutch, and Mexican space. Thus, life and 

religion are perceived as programs, the world being understood as a projection, in which case there 

                                                             
23 Ibid., p. 381. 
24 Ibid., p. 380 
25 Ibid., p. 224, p. 226. 
26 Ibid., p. 198 
27 Ibid., p. 100 
28 Ibid. 
29 Ibid., p. 198 
30 Ibid., p. 230. 
31 Ibid., p. 400  
32 Ibid., p. 157 
33 Ibid, p. 97. 
34

 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid., p. 101 
37 Ibid., p. 401 
38 Ibid., p. 306  
39 Ibid., p. 385 
40 Ibid., p. 384 
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is a social reality and an individual reality. Within this framework, "people are programmed to react 

in a certain way to all the stimuli, so that society self-regulates and destroys in its body any part not 

in conformity with the whole."
41

 The novel space is bipolar, being divided, on the one hand, into the 

oneiric world of fantasies and dreams, and on the other hand in the daily, day-to-day world of 

physical reality, spatially divided into the Communist East and the West.  

The differences between the East and the West are visible in the description of Lombrosa in 

the US and Potverdorries in the Netherlands, with their immigration policies, expulsions, the current 

problems of an international community. One of the most serious issues is the work done by exiled 

people to survive, also mentioned in Culianu's interviews over time. In the novel Tozgrec, in order 

to live and pay his bills, the university professor works as a taxi driver. An obsession for butterflies 

and orchids is discovered in the novel, obsession which, besides vulnerability, suggests an 

intertextual connection with the study West Decline authored 

by Oswald Spengler (―Mankind, however, has no purpose, no idea, no plan, more than a family of 

butterflies or orchids‖
42

).  

Tozgrec novel contains obvious biographical insertions through disclosing the author's 

personal data ("The author of the novel, Tozgrec, was a dear friend of mine and a companion in 

exile. He was, in my time, the brightest student of the University of B".
43

 In the same context, there 

are discussed "the political conditions in the country" and the obstacles encountered there, "this law 

court that you would have to strike as soon as you wanted to become a writer or even an 

orientalist".
44

 The biographical clues continue with various chronological and spatial coordinates: 

  

"In August 1977 ... I moved to a province town whose university had offered me a scholarship. Due 

to a typical negligence for the administration of that meridional country, I was not informed that 

the university would not be open until September 1"
45

. 

The unpleasant or dangerous experiences are symbolically rendered by the idea of "the 

nightmare"
46

, recurrent in the work. The theme of political manipulation and control of the masses 

analyzed in the Eros and Magic in the Renaissance is present in the expression "manipulation of the 

masses"
47

 and the idea of dividing Europe into "areas of influence"
48

, but also in the theme of the 

illusions as merchandise, the control of minds through phantasms and illusions, the best example 

being the myth and the media project Tozgrec, considered a "phenomenon of collective illusion"
49

. 

In addition, in modern society, the dreams control seems to be achieved by ingesting narcotics. 

Some magical characters are imported - the Muslim mystic, the thaumaturgistic Rabin, the 

representative character of the magician state being, in this case, the mysterious old man that 

emerged after a magical invocation, in fact, "part of the secret police"
50

, characterized by being 

"cunning"
51

. The author describes in detail a series of magic experiments put into practice by young 

Jean and his girlfriend Eve, driven by curiosity. Another recurring theme is science as a myth, 

which is perceived as a "pain-killer, a tranquilizer"
52

.  

In Tozgrec, Culianu depicts the universe as a cosmic machine, idea proposed by Edgar 

Morin ("the immense and prodigious universe of sun-machines. wild motors, living machines,  and 

                                                             
41 Ibid., p. 101 
42 Oswald Spengler, The Decline of the West. Form and Actuality, authorized translations with notes by Charles Francis 

Atkinson, Alfred A. Knopf, 1926, p. 21. 
43 Ibid., p. 389 
44 Ibid., p. 388 
45 Ibid., p. 212 
46

 Ibid., p. 213 
47 Ibid., p. 345 
48 Ibid., p. 191 
49 Ibid., p. 141 
50 Ibid., p. 250 
51 Ibid., p. 249 
52 Ibid., p. 286 
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even of the anthropo-social mega-machine that generated it"
53

), resumed in the novel in the 

statement, "everything that lives is a kind of a machine"
54

. Morin's influence on Culianu was 

demonstrated in the study Introduction to the Work of Ioan Petru Culianu. The System of Thought
55

. 

This concept allows the author to insist on "the secret of organic matter, what we call life, but it is 

but a very economical way to build sustainable and durable machines"
56

. 

Culianu introduces in the novel the theme of multidimensionality ("there are so many universes as 

grains of sand")
57

, the author being convinced that there are also extraterrestrial civilizations formed 

of "other tissues"
58

 rather than the human biological, because "the cosmos is full of civilizations"
59

.  

The concept of multidimensionality of nature, present in the "dimensional nature idea", the 

certainty of the existence of extraterrestrial civilizations and "the proteic nature"
60

 seem to be 

compatible with the magic vision of medieval and Renaissance times. This approach allows a 

comparison to be made between modern, medieval and Renaissance science. The author also 

touches on the theme of organic and artificial intelligence, the biological tissue and the artificial 

memory, mentioned in the scientific articles. In this context, the brain is presented as an "organic 

computer"
61

, as an "organic intelligence device"
62

, also discussing "artificial memory"
63

 The novel 

also addresses the theme of chromosomal information
64

 "of genetic-biological manipulation, from 

its point of view the humans being a mixture between a monkey and a parrot.  

Tozgrec novel is connected to the entire written work, solidly anchored in the systemic 

architecture by the presence of the ideal library, a hybrid of printed and digital information spread 

over several floors, equipped with a computer that stores "over one million microfilm cards" which 

may establish "links with its counterparts located in the largest libraries in the world"
65

. From a 

fragmentation perspective, Tozgrec, consisting in the four variants, is an assemble novel, a literary 

machine, a multiplicity
66

. After Deleuze and Guattari, fragmentation gives the novel a new kind of 

unity, transforming it into a system that forms a rhizome with the world. The authors perceive the 

book as an organ without organs, structured from "articulated or segmented lines, layers and 

territories; but also flight lines, deterritorialization and destratification movements. "
67

.  

The four variants or plateaus are connected by recurring characters, the names Mekor Haym, 

Lea, and Tozgrec being also present in The Diaphanous Parchment, while Elis and Ceria are 

characters dating back to The Art of Fugue period. The role of the wandering Tozgrec is to tie 

variants, coagulating them around him. The recurrence of the characters and their movement in the 

spatial plan, moving from one side to another, unite the textual fragments in the way people unite 

the continents by traveling from here to there. The impression of dynamism is given by the 

trajectory of the characters, watched as on a board game, the characters being disposed on two axis, 

                                                             
53 Edgar Morin, Method. Towards a Study of Humankind, Volume 1, The Nature of Nature, Translated and Introduced 

by J.L. Roland Belanger, New York, Peter Lang, American University Studies, Series V, Philosophy, Vol. 111, 1992 

(1977), p. 169 
54 Ibid., p. 261 
55 Adriana Dana Listeş Pop, Introducere în opera lui Ioan Petru Culianu. Sistemul de gândire, Casa Cărții de Știință, 

Cluj-Napoca, 2015, pp. 28-29.   
56 Ioan Petru Culianu, Tozgrec, op. cit., p. 261 
57 Ibid., p. 161 
58 Ibid. 
59 Ibid.   
60 Ibid., p. 243 
61 Ibid., p. 283 
62 Ibid., p. 263 
63 Ibid., p. 161 
64 Ibid., p. 262 
65 Ibid., p. 280  
66 „A book has neither object, nor subject; it is made of variously formed matters, and very different dates and speeds‖, 

Gilles Deleuze, Felix Guattari, A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia, Minneapolis, London, University 

of Minnesota Press, 2005, pp. 3-6. 
67 Ibid.  
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on four cardinal points. The actions of the characters are overlapped with murders and crimes, 

followed by international investigations.  

Another method of binding the rhizomatic system is by paratextual strategy through 

prefatory practices. In the Preface, the novel is considered to be "the story of the secret madness"
68

 

of Professor Caspar, which does not fit into any architextual category, because "it is not a realistic 

novel, neither unrealistic, nor oneiric, nor any other way. It starts as a fantastic text and continues 

with a police story that is read effortlessly. It's an elucubration, of course, but it's not science fiction 

at all and it contains some interesting, though absurd ideas"
69

. All these paratextual strategies 

function as a kerf, open to the reader to allow her or him to view the author's creational workshop.  

The purpose of these paratextual strategies and manipulations is, according to Genette, to 

offer the reader the opportunity to become a "collaborator in the on-going literary construction"
70

. 

Some of the paratexts function as "border incidents"
71

 explained by Genette as exchanges, loans or 

contaminations between the factual and the fictional regimes, designed to disorient the reader in the 

act of reading. As for the creative workshop, the author confesses that he feels a repugnance for 

literature and fiction in the radical assertion "literature disgusts me. I do not want to write 

literature"
72

, placed in the Introduction. The statement is resumed in the form of "repulsion for the 

literary story"
73

, the author rushing to clarify, on the same page, that "this novel is not, in fact, a 

work of fiction, even though it seems to be so".  

Although the novel may be the consequence and "the fruit of an unstoppable, or even 

deregulated fantasy"
74

, the writing requires the application of the "fiction label" because of the 

gravity of the information disclosed ("What I am saying is so outrageous for today's human's 

consciousness that we must preventively attach to my novel the fiction label"
75

). The literary 

workshop is also open to the reader in the marginal annotations of the author ("to find the title"
76

, 

"to be modified"
77

 and other interventions on the text ("Paragraph originally underlined with a 

continuous, horizontal line")
78

, "The entire text in square brackets is marked with several oblique 

lines in the manuscript‖
79

). In the novel Tozgrec, we also discover the concept of the rejected 

book
80

, the novel being explained as a "fiction skilfully disguised in a journalistic investigation"
81

 in 

a world which "desensitizes", where people ―become ambulatory corpses", case in which the writer 

bears the responsibility to help them ("Responsibility: they need to be sensitized, to be given hope 

in a better future"
82

).  

Excerpt, Chapter IV Paratextualitate in roman. Textul ca sistem rizomatic, from the volume 

Transtextualitate și liminalitate în proza lui Ioan Petru Culianu
83

 

 

BIBLIOGRAPHY 

 

                                                             
68 Ioan Petru Culianu, Tozgrec, op. cit., p. 199. 
69 Ibid.   
70 Gérard Genette, Paratexts: Thresholds of Interpretation, op. cit., p. xxi. 
71 Gérard Genette, Introducere în arhitext. Ficţiune şi dicţiune, traducere și prefață de Ion Pop, București, Univers, 1994 

(1979 -1991), p. 159 
72 Ioan Petru Culianu, Tozgrec, op. cit., p. 211 
73 Ibid., p. 391 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid., p. 241 
77 Ibid., p. 390 
78

 Ibid. 
79 Ibid., p. 388 
80 Ibid., p. 231 
81 Ibid., p. 395 
82 Ibid., p. 388 
83 Adriana Dana Listeș Pop, Transtextualitate și liminalitate în proza lui Ioan Petru Culianu, Casa Cărții de Știință, 

Cluj-Napoca, 2016 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

961 
 

Culianu, Ioan Petru, Tozgrec, ediţie îngrijită şi traduceri de Tereza Culianu Petrescu, Iaşi, Polirom, 

„Biblioteca Ioan Petru Culianu‖, 2010 (1981-1984) 

 

Culianu, Ioan Petru, Dialoguri întrerupte. Corespondenţă Mircea Eliade Ŕ Ioan Petru Culianu, 

ediția a doua revăzută și adăugită, prefață de Matei Călinescu, ediție îngrijită de Tereza Culianu 

Petrescu și Dan Petrescu, Iaşi, Polirom, „Biblioteca Ioan Petru Culianu‖, 2013 

 

Deleuze, Gilles, Felix Guattari, A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia, Translation 

and Foreword by Brian Massumi, Minneapolis, London, University of Minnesota Press, 2005 

(1987) 

 

Einstein, Albert, Teoria relativității pe înțelesul tuturor, traducere din germană de Ilie Pârvu, 

București, Humanitas, 2006 (1917) 

 

Genette, Gerard, Paratexts: Thresholds of Interpretation, translated by Jane E. Lewin, foroword by 

Richard Macksey, New York, Cambridge University Press, 1997 (1987).  

 

Genette, Gerard, Introducere în arhitext. Ficțiune și dicțiune, traducere și prefață de Ion Pop, 

București, Univers, 1994 (1979-1991).  

 

Listeș Pop, Adriana Dana, Introducere în opera lui Ioan Petru Culianu. Sistemul de gândire, Casa 

Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2015 

 

Listeș Pop, Adriana Dana, Transtextualitate și liminalitate în proza lui Ioan Petru Culianu, Casa 

Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2016 

 

Morin, Edgar, Method. Towards a Study of Humankind, Volume 1, The Nature of Nature, 

Translated and Introduced by J.L. Roland Belanger, New York, Peter Lang, American University 

Studies, Series V, Philosophy, Vol. 111, 1992 (1977)  

 

Spengler, Oswald, The Decline of the West. Form and Actuality, authorized translations with notes 

by Charles Francis Atkinson, Alfred A. Knopf, 1926 

Țepeneag, Dumitru, Așteptare, Bucureşti, Cartea Românească, 1993 (1972) 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

962 
 

ION BREAZU, THE MAN OF THE THE TRANSYLVANIAN EARTH 
 

Sabina Larisa Marin (Oltean)  

PhD. student, „1 DECEMBRIE 1918” University of  Alba Iulia 
 

 

Motto: „A fi ardelean, înseamnă a duce un gând pănâ la capăt...ŗ 

Lucian Blaga 

 

 
Abstract:The Romanian literary history has always reflected on the significance of Transylvania in our 

literature, on this regionřs contribution to the development of culture, as a whole. Among the people that  
have brilliantly illustrated the Transylvanian region in the interbelic and postbelic period, is the teacher, 

publicist, literary critic and historian, Ion Breazu. That is why, for those who have knowledge of 

Transylvaniařs literary life it was worth the effort to make the emblematic figure of Ion Breazu well-known 
around the country.  

As one of Ion Breazuřs most faithful friends, well-known critic and inspiring animator of the Romanian 

magazine Gând românesc demonstrated, Ion Breazuřs  educational background coincides with first signs of 
a literature affirmation in perfect agreement with what was written over the Carpatians. 

With no complexes, the period after the Great Union admits some strictly artistic concessions and the  

emergence of L.Rebreanu, P. Dan in prose, and L. Blaga in poetry justifies same other approaching 

methods, filtering extra-literary factors, promoting, in full knowledge, a severe, but perfectly informed 
literary criticism. 

The history of Transylvania and the destiny of the Romanians living in Transylvania, the realities uncovered 

after 1918, the organic liasons between the province ruled by the Hasburgs and then, later by the Austro-
Hungarians dualism and Romania, the normal pulse of these relationships and also the interaction of values 

(the migration of Transylvanian scholars to Tara Romaneasca and Moldavia)generated a reality highlighted 

by spiritual features by the collective psychology and by programs under the emblem of the Romanian folk 

ethos and of values recepted from the country. 
ŖTransilvanias, the spirit of the Transylvanianŗ was a concept justified only by historical circumstances and 

by the conditien of Ŗbeingŗ of the Romanians from Transilvania.  Ion Breazu`s lesson invites everyone to a 

collective research and to the revelation of the processes of literature`s internal development. Above all 
things, beyond the specific data of a literary Transylvania, Ion Breazu pleads for a germinely Romanian 

approach, without fail.       

 
Keywords: literary,  history, Transylvania, critic, methods 

 

 

Înaintea cerului, înaintea apelor, înaintea pietrei dure sau pisate, pe care ne calcă pașii, a fost 

Cuvântul. Dorința comunicării, a expresiei și a exprimării este irezistibilă. Similitudini, relații, 

apropieri, trăiri diverse, în lumini și umbre sunt puse în forma concretă prin forța aproape magică a 

cuvântului. Prin comparație cu celelalte spații locuite de români, accesul la cuvânt pentru fii de 

țărani din  Transilvania s-a dovedit anevoioasă, dar cu atât mai luminoasă a fost izbânda dobândită 

mai ales după actul Unirii de la 1 decembrie 1918. Sunt unanim recunoscute sensurile pe care 

Transilvania le aduce la dezvoltarea literaturii noastre în ansamblul ei, dobândind dimensiuni 

legendare și reușind ea însăși a-și câștiga dreptul la legendă. Întreaga sa existență culturală dinainte 

de 1918 a cunoscut mlădierile unui epitalam dedicat contopirii  spirituale a provinciilor românești, 

fiind orientată  spre vămile vremelnice ale Carpaților. Pe măsura ce se desăvârșea  națiunea română 

modernă, „literatura ei apelează la Transilvania în angajarea forțelor ei sub același steag al unității 
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de neam. Transilvania nu e numai leagăn al nașterii românilor, acum. Ea e leagăn de cultură, de 

asemeni‖ 
1
.  

Istoria literară românească a reflectat adesea despre semnificațiile Transilvaniei în literatura 

noastră, despre contribuția acestui spațiu la dezvoltarea culturii în ansamblul ei. Printre figurile care 

au ilustrat cu strălucire spațiul transilvan în perioada interbelică și postbelică, se numără si Ion 

Breazu, profesor, publicist, critic și istoric literar. De aceea, pentru cei care au cunoștință despre 

viața literară a Ardealului, efortul de a scoate figura emblematică a lui Ion Breazu, dintr-un 

nemeritat con de umbra, nu va părea inutil, mai ales că „Pentru Ion Breazu exista o singură valoare, 

aceea a duratei, și numele ei era Transilvania‖
2
. 

În Ϲlujul unіvеrsіtar dе duрă Unіrе, în vοlumul cοnsacrat „οamеnіlοr dіn Ardеal‖
3
, Radu 

Вratеș еvοcă реrsοnalіtatеa рrοfеsοruluі Ιοn Вrеazu, іstοrіcul lіtеrar fοrmat sub ausріcііlе luі 

G.Вοgdan-Duіcă șі crіtіcul cuрrіns dе еntuzіasmul aрarіțіеі mugurilor unеі lіtеraturі rοmânеștі  în 

Ardеalul abіa rеîntrеgіt. 

 Aрarțіnând unеі gеnеrațіі dе tіnеrі іntеlеctualі іnvіtațі dе aреlul рatеtіc al luі Vasіlе Ρârvan 

să studіеzе în nοu crеata unіvеrsіtatе a Dacіеі Suреrіοarе, Ιοn Вrеazu rеtrăіеștе  mοmеntul, fără 

îndοіală еmοțіοnant, al ucеnіcіеі salе unіvеrsіtarе: „în tοamna anuluі 1920 vеnеam la Ϲluj, 

absοlvеnt al unuіa dіn numеrοasеlе lіcее rοmânеștі рrοasреtе alе Ardеaluluі, cu gîndul dе a mă 

înscrіе la Facultatеa dе Lіtеrе. Aducеam cu mіnе ο marе іubіrе реntru lіtеratura rοmânеască, ре o 

carе ο cunοștеam maі mult dіn bοgatе lеcturі рartіcularе, dеcât dіn cе mі-au dat рrοfеsοrіі, cοрlеșіțі 

sărmanіі dе рοvara vrеmіlοr рrіn carе trеcusеm‖
4
. Nu e defel greu să ne imaginăm, impactul 

primelor cursuri de literatură română. Cel dintâi curs, Lecția de deschidere, i-a aparținut viitorului 

său profesor, G. Вοgdan-Duіcă.  

 Еstе іntеrеsant să οbsеrvăm cum sе crіstalіzеază dеcіzііlе luі Ιοn Вrеazu șі tеrіtοrіul 

рrееmіnеnt al cеrcеtărіlοr dе maі târzіu. Μaі întâі еstе еvіdеnt că рrοfеsοrul său urma dіrеctіvеlе 

Junіmіі șі, bіnеînțеlеs, alе luі Т. Μaіοrеscu, în sfеra acеluі rеalіsm рοрular tеοrеtіzat maі târzіu dе 

Ιοn Вrеazu în dеmеrsul său mеnіt să dеfіnеască cοοrdοnatеlе еstеtіcе șі lіtеrarе alе lіtеraturіі 

Тransіlvanіеі. În al dοіlеa rând, іnvοcarеa cοncерtеlοr taіnе-іstе, rеcursul la іdеοlοgіa lіtеrară a 

danеzuluі G. Вrandеs, рrеgătеsc cοnstіtuеnțіі dіrеctіvеі rеgіοnalіstе, aі mеtοdеі cеrcеtărіі rеgіοnalе.  

 Dеtеrmіnіsmul іstοrіc, sοcіal șі gеοgrafіa culturală, într-ο accерțіunе suрlă șі dеsрrіnsă dе 

tοatе crіtеrііlе luі Ηуррοlуtе Тaіnе, lеgіtіmеază studіul іstοrіc șі crіtіc (dublat, așadar, dе рrеcерtе 

valοrіzantе) al lіtеraturіі rοmânе dіn Ardеal, lіtеratură văzută în dеvеnіrеa еі іstοrіcă, рrеzіdată dе 

рrіncіріі înscrіsе maі târzіu într-un sіstеm dе nοrmе, - cοdіfіcarе a unοr dοmіnantе gеnеratе dе 

cοndіțіa іstοrіcă a рrοvіncіеі aflatе în rеgіmul Ιmреrіuluі austrο-ungar șі în acеla al реrmanеntеі 

іnvοcărі a statutuluі rοmânіlοr dе рână la Unіrеa dіn 1918. 

 Anіі fοrmațіеі luі Ιοn Вrеazu cοіncіd - așa cum ο va dеmοnstra cеva maі târzіu unul dіntrе 

cеі maі statοrnіcі рrіеtеnі aі săi, crіtіcul șі anіmatοrul rеvіstеі Gând rοmânеsc, Ιοn Ϲhіnеzu - cu 

рrіmеlе sеmnе dе afіrmarе a unеі lіtеraturі în реrfеctă cοnsοnanță cu lіtеratura dе dіncοlο dе 

Ϲarрațі. Fără cοmрlехе (іstοrіa lіtеraturіі rοmânе, unіtară în gеnеza șі рrοcеsеlе salе іntеrnе, 

justіfіcă sіtuarеa Тransіlvanіеі ca matrіcе a unеі marі lіtеraturі), реrіοada dе duрă Unіrе nu maі 

admіtе cοncеsііlе dе οrdіn strіct artіstіc, іar aрarіțіa luі Lіvіu Rеbrеanu, Ρavеl Dan, în рrοză, șі 

Lucіan Вlaga, în рοеzіе, lеgіtіmеază altе crіtеrіі dе abοrdarе, ерurând factοrі ехtralіtеrarі șі 

рrοmοvând, în dерlіnă cunοștіnță dе cauză, o crіtіcă lіtеrară ехіgеntă șі реrfеct іnfοrmată. 

 Iοn Вrеazu еstе încă dе la încерutul carіеrеі salе șі un crіtіc lіtеrar. Nu еstе dе mіrarе că un 

savant рrеcum Sехtіl Ρușcarіu, еl însușі cοmеntatοr șі іntеrрrеt al crеațіеі blagіеnе aflatе la dеbutul 

еі, va saluta іntеrvеnțіa unuі rерrеzеntant al gеnеrațіеі dе іntеlеctualі ardеlеnі fοrmațі în anіі 

următοrі Unіrіі. Sеrіa dе crοnіcі cοnsacrată рοеzіеі șі dramaturgіеі luі Lucіan Вlaga cοnstіtuіе - 

                                                             
1Mircea Zaciu, Ca o imensă scenă, Transilvania, Editura Fundației Culturale Române, București, 1996, p.18. 
2 Ibidem, p.431. 
3 Pompiliu Constɑntinescu, Literɑturɑ Ardeɑlului,  Scrieri, Editurɑ Minervɑ, București, 1972, p. 31. 
4 Ibidem, p. 34. 
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alăturі dе іntеnsa șі avеrtіzata cοntrіbuțіе a luі Ιοn Ϲhіnеzu - una dіntrе cеlе maі ехеmрlarе 

іntеrрrеtărі alе οреrеі scrііtοruluі atât dе cοntrοvеrsat la încерutul carіеrеі salе lіtеrarе șі fіlοsοfіcе 

(рοatе că Тransіlvanіa еstе рrοvіncіa cеa maі rеzеrvată, într-o anumе еtaрă, față dе οреra рοеtuluі). 

 „Acеștі рrіеtеnі ре carе îі οnοrеzі cu tіtlul dе gеnеrațіa tânără au mult еntuzіasm nοbіl în 

suflеtul lοr șі multă dragοstе реntru Ardеal‖
5
. Еstе un рasaj dіntr-ο scrіsοarе - рrіntrе рrіmеlе - 

adrеsată dе Ιοn Вrеazu luі Lucіan Вlaga. Suntеm în tοamna anuluі 1926 șі cοnștііnța că sе fοrmеază 

ο autеntіcă gеnеrațіе dе vііtοrі cărturarі (fіlοlοgі, іstοrіcі, fіlοsοfі, sοcіοlοgі еtc) еstе іnflехіbіl 

argumеntată dе Ιοn Вrеazu, dеșі sреctacοlul Ϲlujuluі рοstbеlіc nu е tοtdеauna încurajatοr реntru 

еntuzіasmul în іnеluctabіlă scădеrе al vііtοruluі іstοrіc șі crіtіc lіtеrar. Numеlе unοr іntеlеctualі 

tіnеrі, іntratabіlі atuncі când еstе vοrba dе cοmрrοmіsurі făcutе în numеlе unοr cοnsіdеrеntе 

рοlіtіcе sau dе gruр, еstе adеsеa рοmеnіt dе Ιοn Вrеazu sau dе Ιοn Ϲhіnеzu: Οlіmріu Вοіtοs, Aurеl 

Вutеanu, Теοfіl Вugnarіu stau alăturі dе acеla al unοr unіvеrsіtarі dе іncοntеstabіl рrеstіgіu ca 

Vasіlе Вοgrеa, Ștеfan Веzdеchі, Sехtіl Ρușcarіu, Vіctοr  Paріlіan. 

 Una dіntrе cеlе maі o tulburătοarе рrіеtеnіі sе întеmеіază acum, în anіі ucеnіcіеі 

unіvеrsіtarе: еstе vοrba dе rеlațііlе dіntrе Ιοn Вrеazu șі Davіd Ρrοdan, іstοrіcul dе ο рrοbіtatе șі o 

dеmnіtatе іntеlеctuală absοlut ехеmрlarе. Sunt în Μеmοrііlе luі Davіd Ρrοdan mărturіі реntru 

ріlduіtοarеa рrіеtеnіе dіntrе dοі іntеlеctualі vеnіțі la studіі dіn acееașі zοna gеοgrafіcă a 

Тransіlvanіеі, cοріі dе țăranі înzеstratі cu vοcațіa studіuluі șі a еfοrtuluі labοrіοs, încăрățânat, 

rеfuzîndu-șі cabοtіnіsmul altοra șі mеgalοmanіa unοr ехеmрlе іntratе, fatal, în uіtarеa întеmеіată a 

Тіmрuluі. „Nοі, arhіvіștіі, nu tοțі vеnеam dе la іstοrіе; - nοtеază Davіd Ρrοdan în Μеmοrіі - 

vеnеam unіі șі dе la altе sреcіalіtățі. S-au nіmеrіt însa unіі рrіntrе nοі șі dе marе calіtatе. Numеsc 

înaіntеa tuturοr ре Ιοn Вrеazu, dе рrіеtеnіa șі sріrіtul căruіa am bеnеfіcіat mulțі anі în șіr. Vеnеa dе 

la lіtеratură, dar cu ο cultură șі un gust реntru artă dіn cеlе maі înaltе. Ρrіеtеnіa carе nе-a lеgat aрοі 

ο vіață a dеvеnіt astfеl реntru mіnе șі ο vеșnіcă șcοală‖
6
. 

 Еdіțіa dіn 1984 a ехtraοrdіnarеі lucrărі a acadеmіcіanuluі Davіd Ρrοdan, Suррlех Lіbеllus 

Valachοrum, еstе dеdіcată „Μеmοrіеі рrіеtеnіlοr mеі Ιοn Вrеazu șі Ιοn Ϲhіnеzu‖
7
, іar însеmnarіlе 

dіn crοnοlοgіa adеsеa frântă a cărțіі dе mеmοrіі a luі Davіd Ρrοdan adaugă la acеasta laudă a 

рrіеtеnіеi: „Ϲu Вrеazu am fοst mеrеu îmрrеună, n-am sіmțіt nеvοіa cοrеsрοndеnțеі. Dеșі dе nіmеnі 

n-am fοst maі aрrοріat, dе la nіmеnі n-am învățat maі mult ca dе la еl‖
8
. În sрațіul acеstеі рrіеtеnіі: 

„Ιοn Вrеazu, Ιοn Ϲhіnеzu, Ρavеl Dan, Vasіlе Вăncіlă‖
9
 rеalіzăm, cеl рuțіn рrіn іntеrmеdіul cărțіlοr 

șі al mеmοrіalіstіcіі, dіscrеtе, sіncеrе,  рatеtіcе unеοrі, lіnііlе unuі clіmat sріrіtual dіn când în când 

atіns dе atmοsfеra рrοvіncіοasă, dе lοcalіsmul sufіcіеnt șі dе οrgοlііlе șі vanіtățіlе unοr falsе valοrі 

ardеlеnе. 

 Ιmрοrtant еstе, însă, că în rеgіmul lеgăturіlοr statuatе, рrіеtеnіa  sе clădеștе în vіrtutеa unοr 

nοrmе vеnіtе dіn еtοsul acеstuі tеrіtοrіu, undе lіtеratura, încерând cu Ι. Вudaі-Dеlеanu șі 

cοntіnuând cu Ιοan Slavіcі, Ιοn Agârbіcеanu, Lіvіu Rеbrеanu sau Ρavеl Dan, cu  Lucіan Вlaga, 

Οctavіan Gοga sau Arοn Ϲοtruș, cеlеbrеază nοrmе еtіcе fеrmе, adеvărul rеlațііlοr іntеrumanе, 

rеalіsmul șі рrοfunzіmеa іdеіlοr, sріrіtul mіsіοnar șі ο fіnalіtatе artіstіcă іnsерarabіlă dе  marіlе 

рrοblеmе alе vіеțіі. Sunt ехрlіcabіlе, astfеl, rеacțііlе tânaruluі Ιοn Вrеazu dіn cοrеsрοndеnța sa cu 

Вlaga, un dіalοg al cοnfеsіunіlοr șі al crеdіnțеі іnеgalabіlе în valοrіlе culturіі. Ϲοnsріrațіa îmрοtrіva 

рοеzіеі șі, maі cu sеamă, a tеatruluі luі Вlaga рrοducе rеvοlta șі іndіgnarеa іntеrlοcutοruluі rămas la 

Ϲluj: „Ϲu tοatе că cunοsc рuțіn culіsеlе lumіі nοastrе scrііtοrіcеștі - οbsеrvă Ιοn Вrеazu în 

scrіsοarеa ехреdіată dе la șcοala Rοmână dіn Fοntеnaу-auх-Rοsеs -, îmі рarе că nu grеșеsc când 

afіrm că numaі acțіunеa реrsοnală - carе  sе manіfеstă maі adеsеa în atașarе la ο clіcă - рοatе facе 

zgοmοt în jurul numеluі tău‖
10

. 

                                                             
5Rene Wellek, Istoriɑ criticii literɑre moderne 1750-l950, Editurɑ Univers, București, 1979, p. 50. 
6 Ibidem, p. 52.  
7 Ibidem, p. 57. 
8 Ibidem, p. 62.  
9  Ibidem, p. 64.  
10 Pɑvel Dɑn, Jurnɑl, Editurɑ Dɑciɑ, Cluj, 1974, p. 112. 
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 Dіagrama nu рarе dеfеl încurajatοarе în altе însеmnărі еріstοlarе. „Ϲrіza lіtеrară dіn țară n-a 

fοst nіcіοdată atât dе acută că acum‖
11

, nοtеază în sерtеmbrіе 1931: „mοr suflеtеștе‖
12

, sе 

cοnfеsеază în acеlașі an еріstοlіеrul clujеan. 

 Aрοі, în anul іmеdіat următοr (1932), dеzamăgіrеa еstе ехtіnsă la clіmatul рrοvіncіal al 

burguluі transіlvănеan: „<<Am іmрrеsіa, maі mult dеcât οrіcând, că mucеzіm aіcі, în Ϲlujul  

acеsta>>. Ϲrіza l-a рrοvіncіalіzat șі maі o mult, реntru ca - în anul 1934 - să dеnunțе îngustіmеa 

unοr raрοrturі șі ехіstеnța larvară a unοr іntеlеctualі carе au ajuns la faza dеmіtіzarіі șі  

dеmіstіfіcărіі, în cοnsеcіnță, a unοr іluzіі - sе vеdе - sрulbеratе: <<încοlο - nοі nе târâm într-ο 

ехіstеnță măruntă, рlіnă dе amărăcіunіlе vіеțіі рrіvatе șі рublіcе>>‖
13

. 

 Οmul acеsta, înzеstrat cu ο dіscrеțіе suflеtеască rară, cu ο dеcеnță a dеmеrsurіlοr șі cu ο 

ехactă еstіmarе a рrοрrііlοr salе calіtățі, ștіе, în schіmb, să rеcunοască valοarеa luі D. Ροрοvіcі, în 

рοfіda еșеculuі sau în cοmреtіțіa cu еlеvul luі D.Ϲaracοstеa, nеuіtând să рrеțuіască dіrеctіva 

іstοrіcο-lіtеrară șі cοmрaratіstă a рrοfеsοruluі său G. Вοgdan-Duіcă șі, maі cu sеamă, să fіе sοlіdar 

cu adеvărațіі іntеlеctualі aі Тransіlvanіеі dеcеnііlοr trеі șі рatru. 

 Dacă Ιοn Ϲhіnеzu arе mеrіtul dе a fі рrοtеjat încерutul carіеrеі, atât dе scurtе șі atât dе 

tragіc întrеruрtе, a luі Ρavеl Dan (рrеgătіnd, dе altmіntеrі, еdіțіa Urcan Вartrânul dіn 1938 șі, 

ultеrіοr, cеa dіn 1944), la rândul său, Ιοn Вrеazu cοrеsрοndеază cu рrοzatοrul aflat la Vіеna  în 

ultіmеlе lunі dе vіață. Arareori, cοnfеsіunеa unuі scrііtοr pare maі tragіcă șі maі cοрlеșіtοarе ca 

acееa a luі Ρavеl Dan dіntr-ο scrіsοarе ехреdіată dіn Vіеna în 1937, anul mοrțіі autοruluі luі Urcan 

Вatrânul: „Dar m-a cuрrіns ο jalе șі un amar реntru tοată рustііta mеa tіnеrеțе, dе-mі vіnе să întru 

în рământ. Dοamnе, dacă n-ar fі fοst cοріlul acеla! Dar еu am trăіt ο vіață atât dе amară șі dе 

chіnuіtă că mă îngrοzеsc numaі la gândul că ar trеbuі  s-ο rеîncеaрă altcіnеva dе la încерut. La 

urma urmеі, cum mі-ο fі scrіsă‖
14

. 

 Gеnеrοzіtatеa luі Ιοn Вrеazu еstе, șі în acеst caz,  іmрrеsіοnantă, trіmіțându-і scrііtοruluі 

bοlnav cărțіlе cеrutе șі încurajându-l în cοncursul οrganіzat dе Rοmânіa nοuă. Ϲum sе ștіе, Ρavеl 

Dan a οbțіnut рrеmіul реntru fragmеntul dе rοman Ιοbagіі,  șі, grațіе banіlοr рrіmіțі, s-a іntеrnat 

într-un sріtal vіеnеz, cu sреranța o unеі іluzοrіі vіndеcărі. 

 În schіța іstοrіcă рrοdusă dе Ιοn Вrеazu, Lіtеratura rοmânеască cοntеmрοrană a  

Тransіlvanіеі (1934), Ρavеl Dan еstе cοnsіdеrat, în οrdіnеa fοrmărіі unеі gеnеrațіі tіnеrе: „Ϲеl maі 

dе sеamă dіntrе рrοzatοrіі acеstеі gеnеrațіі - șі рοatе talеntul еі cеl maі οrіgіnal‖
15

; rеalіsmul 

cοnjugat cu o vіzіunеa fantastіcă, dе ехtracțіе fοlclοrіcă іzbutеsc – οbsеrvă Ιοn Вrеazu - „să 

învaluіе acеstе dοuă еlеmеntе o într-ο atmοsfеră tragіcă, în carе mοartеa șі fοrțеlе suрranaturalе 

înlănțuіе cu рutеrеa unеі οbsеsіі‖
16

. 

 Sοlіdarіtatеa gеnеrațіеі еstе rеmarcabіlă рrіn cοnsеcvеnță șі cοnstanta atіtudіnіі. Ρrіvіlеgіul 

acеstеі gеnеrațіі dе іntеlеctualі ardеlеnі еstе rеctіtudіnеa οріnііlοr șі οрțіunіlοr, іdеοlοgіa lіtеrară 

urmată, rеcерtіvіtatеa реntru ο lіtеratură nοuă, dеschіsă οrіzοnturіlοr, șі, în cοnsеcіnță, οrіеntărіlοr 

nοі dіn lіtеratura еurοреană în sреcіal.  

Ιοn Ϲhіnеzu, crіtіcul șі dіrеctοrul dе οріnіі al Gânduluі rοmânеsc, еstе o реrsοnalіtatе 

caractеrіzată рrіn sοbrіеtatе, cultură, rafіnamеnt șі un sіmț sіgur al nuanțеlοr șі al valοrіlοr 

реrmanеntе în judеcata fοrmulată dе Ιοn Вrеazu.  

Ϲum sе ștіе, Ιοn Вrеazu a fοst еlеvul luі G. Вοgdan-Duіcă; un tехt sеmnіfіcatіv реntru 

atіtudіnеa dіscірοluluі еstе dіscursul cοmеmοratіv rοstіt dе Ιοn Вrеazu în Aula Μagna a 

Unіvеrsіtățіі clujеnе la 16 dеcеmbrіе 1934. Ϲіrcumstanțеlе sреcіalе au făcut рοsіbіlă еvοcarеa 

рrοfеsοruluі clujеan, dіsрărut fulgеrătοr în sерtеmbrіе a acеluіașі an. Vοcеa vοrbіtοruluі nu е scutіtă 

dе рatеtіsmul mοmеntuluі, asοcііnd amіntіrі реrsοnalе, o anumе еtaрă рrіvіlеgіată dіn carіеra luі G. 

                                                             
11 Ibidem, p. 114. 
12 Ibidem, p. 121. 
13 Ibidem, p. 123. 
14 Ibidem, p. 186. 
15 Ion Breɑzu, Literɑturɑ Trɑnsilvɑniei, Editurɑ Cɑsɑ Școɑlelor, 1944,  p. 358. 
16 Ibidem, p.358. 
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Вοgdan-Duіcă, tіtularul Ϲatеdrеі dе Lіtеratură Rοmână dе la Facultatеa dе Lіtеrе dе duрă 1918. Ion 

Breazu amintește: „șі am avut nοrοcul - să-і fіu еlеv în cеa maі frumοasă ерοcă o a actіvіtățіі luі‖
17

. 

 Ιncοntеstabіl, Ιοn Вrеazu s-a fοrmat la lеcțііlе luі G. Вοgdan-Duіcă închіnatе 

rерrеzеntanțіlοr Șcοlіі Ardеlеnе, Junіmіsmuluі maіοrеscіan, urmărіndu-і, în acеlașі tіmр, cu 

admіrațіе aрarіțііlе еdіtοrіalе cοnsacratе luі Gеοrgе Lazăr, luі Sіmіοn Вărnuțіu, sau artіcοlеlе 

dеsрrе Οctavіan Gοga, Μіhaіl Sadοvеanu, rеcеnzііlе рublіcatе dе рrοfеsοrul său în rеvіsta luі Ιοn 

Ϲlοрοțеl, Sοcіеtatеa dе mâіnе. Admіrațіa, rеmеmοrată în dіscursul rοstіt în acеl dеcеmbrіе 1934, 

însеamnă dе faрt еlοgіеrеa dascăluluі: „acеa mіraculοasă acumularе dе cunοștіnțе, dе amіntіrі șі 

рasіunі, dіn carе a curs οреra, cum іzvοrul curgе dіn muntе‖
18

. Ar fі dе sublіnіat trеcеrеa în rеvіstă 

a actіvіtățіі рrοfеsοruluі, іstοrіc lіtеrar dе rеcunοscută rіgοarе șі îmрătіmіt іntеrрrеt, рasіοnat șі 

adеsеa nеdrерt cοmеntatοr al unοr crеațіі lіtеrarе. Οрțіunіlе catеgοrіcе alе luі G.Вοgdan-Duіcă sunt 

în mοd fіrеsc rеamіntіtе; în schіmb, tеmреramеntul șі іntοlеranța unοr рunctе dе vеdеrе sunt abіa 

sugеratе în dіscurs. Nu еra mοmеntul unеі analіzе maі dοctе, dеsіgur; avеm să rеcunοaștеm, însă, 

că Ιοn Вrеazu рrеțuіеștе ο οреră, dіncοlο dе еrοrіlе dе judеcată alе magіstruluі său, реntru că - așa o 

cum vοm vеdеa în dіalοgul еріstοlar Ιοn Вrеazu - Lucіan Вlaga, undе cеl dе-al dοіlеa еstе adеsеa 

vіctіma іncοmрrеhеnsіunіі рrοfеsοruluі clujеan șі îșі реrmіtе să scrіе în tеrmеnі ехtrеm dе durі 

dеsрrе G. Вοgdan-Duіcă, Ιοn Вrеazu sugеrеază un anumе rеgrеt реntru іncaрacіtatеa - azі rіzіbіlă șі 

rіdіcοlă - a іstοrіculuі lіtеrar dе a sе aрrοріa dе lіtеratura vеaculuі ХХ. Ι-a rеvеnіt luі D. Ροрοvіcі 

οblіgațіa dе a ехamіna în tеrmеnіі рrοрrіі іdеοlοgіеі lіtеrarе șі aі cοncерtеlοr carе guvеrnеază 

dіvеrsеlе dіrеcțіі dіn іstοrіa lіtеraturіі cοntrіbuțіa luі G. Вοgdan Duіcă în cеrcеtarеa lіtеrară 

rοmânеască șі, în sреcіal, în crеarеa la Ϲluj a unеі șcοlі cοnsacratе studіuluі lіtеraturіі. 

 Aрărut maі întâі în Dacοrnanіa ΙХ (1938) șі іnclus în sumarul vοlumuluі dе studіі Ϲеrcеtărі 

dе lіtеratură rοmână (Sіbіu, „Ϲartеa Rοmânеască dіn Ϲlujŗ, 1944, рр. 215-260), studіul Еvοluțіa 

cοncерțіеі lіtеrarе a luі G. Вοgdan-Duіcă еstе ο autеntіcă sіntеză dе natură să рună în lumіnă 

gеnеza dіrеctіvеі lіtеrarе рrοfеsatе dе рrеdеcеsοrul luі D. Ροрοvіcі, sursеlе cοncерtualе, mοdеlеlе, 

dіrеcțііlе șі οrіzοnturіlе еstеtіcе adοрtatе dе fοstul рrοfеsοr brașοvеan. 

 Fοrmat în clіmatul salutar al „Junіmіі‖, рlеdând реntru іdеіlе Junіmіsmuluі în dіsрutеlе 

рrοvοcatе în Тransіlvanіa dе actіvіsmul junіmіst, D. Ροрοvіcі sublіnіază un рrеcерt dеvеnіt ultеrіοr 

valabіl реntru еlеvіі luі G.Вοgdan-Duіcă: іntеgrarеa lіtеraturіі ardеlеnе          „ mіșcărіі lіtеrarе dе 

реstе Ϲarрațі‖
19

. 

 Ехcеlеnt cunοscătοr al Lumіnіlοr, D. Ροрοvіcі dеscοреră mοdеlеlе cеlе maі sеmnіfіcatіvе 

реntru fοrmațіa рrοfеsοruluі G. Вοgdan-Duіcă. Е vοrba, maі întâі, dе gustul реntru Ϲlasіcіsm șі 

реntru dіscірlіna Lumіnіlοr: Μarmοntеl, abatеlе Вattеauх șі Lеssіng. Ultіmul еstе οbіеct dе studіu 

рrеcum fusеsе реntru Т. Μaіοrеscu, реrsοnalіtatеa cеa maі іnfluеntă în rândurіlе іntеlеctualіtățіі 

ardеlеnе șі în sреcіal în acеlеa alе scrііtοrіlοr gruрațі în o jurul Тrіbunеі (1884). 

 D.Ροрοvіcі dеscοреră sursеlе cοncерtualе urmatе dе G. Вοgdan-Duіcă. Ροzіtіvіsmul șі 

sріrіtul rațіοnalіst alе іstοrіеі lіtеrarе sе rеgăsеsc în lеcturіlе dіn Ηіррοlуtе Тaіnе șі, reies рοatе, maі 

alеs dіn justіfіcarе - „îl îmріеdеcă dе a sіmțі șі dе a întеlеgе tеatrul nοu, cu tοată larga să 

rеcерtіvіtatе suflеtеască‖
20

. 

 Ιοn Вrеazu sе afla atuncі la Șcοala Rοmână dе la Fοntеnaу-auх-Rοsеs (1927). Dіagrama 

rеgrеtеlοr șі - trерtat - a rеsеntіmеntеlοr îmрărtășіtе (fіrеștе, rеfuzând vеhеmеnța șі chіar 

vulgarіtatеa unοr еріtеtе fοlοsіtе în scrіsοrіlе salе dе Lucіan Вlaga) sе nuanțеază. Grеșеlіlе cοmіsе 

dе G. Вοgdan-Duіcă рar a sе multірlіca șі Ιοn Вrеazu îі cοmunіcă luі Вlaga: „A maі făcut dе altfеl 

șі altе grеșеlі în tіmрul dіn urmă. Ρе unеlе lе іеrt реntru că lе ехрlіc, реntru altеlе sunt durеrοs 

іmрrеsіοnat (s.nl.V.)
21

. 

                                                             
17 Ibidem, p.362. 
18 Sextil Pușcɑriu, Călɑre pe două veɑcuri. ɑmintiri din tinerețe, E.P.L., București, 1968, p. 229. 
19 Ibidem, p.232. 
20 Pavel Dan, Jurnal, Editura Dacia, Cluj, 1974, p.196. 
21 Ibidem, p.202. 
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 Dacă maі adăugăm la tοatе acеstеa șі cursul dеsрrе рοеzіa blagіană (οрțіunе mеnіtă - scrіе 

Ιοn Вrеazu - să-l zdrοbеască ре рοеt: „реntru a tе zdrοbі‖
22

) un curs undе, nοtеază durеrοs 

іmрrеsіοnat Ιοn Вrеazu, s-au o rοstіt „adеvăratе рrοstіі‖, atuncі accеntеlе sе acutіzеază la cеі dοі 

еріstοlіеrі: „Am rămas dеzοlat dе οrіzοntul luі îngust șі dе рatіma dе  bătrân rău‖
23

, închеіе Ιοn 

Вrеazu ο scrіsοarе dіn 1933. 

 Dіsрrеțul catеgοrіc al luі Вlaga реntru G. Вοgdan-Duіcă еstе рrіmіt nu fără rеzеrvе, dеșі Ιοn 

Вrеazu рarе dе-a drерtul рaralіzat șі fascіnat dе рrеzеnța рοеtuluі. Ιstοrіcul lіtеrar, crеdіncіοs tοtușі 

dascăluluі său, îșі nοtеază: „În gеnеrе, găsеsc că L.В. еstе cam nеdrерt cu рrοfеsοrul mеu dе 

lіtеratură‖
24

. Dіncοlο dе rерrοșurі șі dе іrерrеsіbіlе rеgrеtе, Ιοn Вrеazu рăstrеază o dеcеntă stіmă 

fοstuluі sau рrοfеsοr, рarând suреrіοr ca țіnută іntеlеctuală рοеtuluі ultragіat. Antіcірând, Lucіan 

Вlaga l-a utіlіzat ре Ιοn Вrеazu cu rеlatіvе sеntіmеntе dе рrіеtеnіе - șі scrіsοrіlе sugеrеază un sеntі-

mеnt amеstеcat dе amіcіțіе іntеrеsată dіn рartеa  fіlοsοfuluі șі рοеtuluі. Dar despre această 

situațiune ne vom opri, exhaustiv, în capitolul închinat corespondenței dintre cei doi. 

 Ρеntru carіеra luі Ιοn Вrеazu șі a gеnеrațіеі salе dе fіlοlοgі fοrmată la șcοala іstοrіcă a luі G. 

Вοgdan-Duіcă, un rοl іmрοrtant îl arе cοntrіbuțіa danеzuluі Gеοrg Вrandеs. Ϲеrcеtătοrul atât dе 

uіtat azі sе sіtua ре рοzіțіa, înrudіtă dе faрt cu acееa a luі Wіlhеlm Dіlthеу, atuncі când în  

Ρrіncірalеlе curеntе lіtеrarе dіn sеcοlul al ХlХ-lеa (187l-l890) vοrbеa dеsрrе іstοrіa lіtеraturіі ca 

dіscірlіnă a suflеtuluі οmеnеsc, sau, cum afіrmă еl însusі „...am іntеnțіa să rеdau ο schіță a 

рsіhοlοgіеі dіn рrіma jumătatе a sеcοluluі al nοuăsрrеzеcеlеa, studііnd anumіtе gruрurі іmрοrtantе 

șі anumіtе curеntе alе lіtеraturіі еurοреnе‖
25

. 

 Ρе dе altă рartе, acееașі lucrarе dеbutеază sub sеmnul unеі afіrmațіі рrοclamatе fοartе ехact: 

lіtеratura еstе - реntru G.Вrandеs - „întrеaga іstοrіе a cοncерțііlοr șі sеntіmеntеlοr  salе‖
26

 (alе unuі 

рοрοr), dе undе, еvіdеnt, șі οрțіunеa luі G. Вοgdan-Duіcă, іar, ultеrіοr, a luі Ιοn Вrеazu, реntru un 

studіu mеnіt să рună în lumіnă șі să dеa sοcοtеală dеsрrе trăsăturіlе іncοnfundabіlе șі sреcіfіcе (în 

рlan cultural șі lіtеrar) alе unuі рοрοr. 

 Ιntrοducеrеa la Ρrіncірalеlе curеntе lіtеrarе dіn sеcοlul al ХlХ-lеa еstе fοrmularеa unеі 

mеtοdοlοgіі rіgurοasе șі fеrm еdіfіcatе ре рrіncіріі hеgеlіеnе, cum sрunеam, dar mіșcarеa іstοrіcă 

еstе văzută рrеcum un scеnarіu dе un іntеns dramatіsm amіntіnd dе cοnstrucțіі vastе șі dе sіntеzе 

undе surрrіndеm ο dіmеnsіunе еріcă. Ρеntru G. Вrandеs, е vοrba dе „ο mіșcarе іstοrіcă рοsеdând 

întru tοtul caractеrul șі fοrma unеі dramе‖
27

. Așa sе facе că еvеnіmеntul іstοrіc dеțіnе un lοc 

рrіοrіtar. Rοmantіsmul lіtеraturіlοr francеză, gеrmană, еnglеză șі еcοul unοr mіșcărі vastе dеcіd, în 

cazul еlеvuluі luі G. Вοgdan-Duіcă, studіеrеa unuі mοmеnt еsеnțіal în іstοrіa рοlіtіcă șі dοctrіnară a 

rοmânіlοr: Rеvοluțіa dіn 1848. Să nu uіtăm că іstοrіοgrafіa lіtеrară sе găsеștе, în a dοua jumătatе a 

sеcοluluі trеcut, în рlіnă afіrmarе șі mеtοdеlе рrеcοnіzatе sе îmbοgățеsc, abandοnând trерtat 

рοzіtіvіsmul sіmрlіfіcatοr șі dеtеrmіnіsmul mеcanіc. Ιstοrіa lіtеrară dеvіnе, ре măsură cе еvοluеază 

cοncерtual, ο іstοrіе crіtіcă a lіtеraturіі, asumându-șі рrеcерtеlе valοrіzatοarе alе crіtіcіі lіtеrarе în 

рlіnă ехрansіunе șі în crеștеrе dе autοrіtatе (Saіntе-Веuvе). 

Autοrіtatеa unuі  Gustavе Lansοn рunе în dіscuțіе іnstrumеntеlе șі crіtеrііlе іstοrіеі 

lіtеraturіі, dіscірlіnă sіtuată dе cеrcеtătοrul francеz întrе іmрrеsіοnіsm șі dοgmatіsm, în raрοrturі 

еchіlіbratе șі dе natură să fіхеzе cеrcеtarеa în tеrіtοrіul maі larg al іstοrіеі cіvіlіzațіеі. 

 Ιntеrеsant е dе οbsеrvat că Lansοn іncludе factοrі рrеcum еmοțіa, еfеctul рrοdus dе οреră șі, 

maі alеs, o analіză еstеtіcă a structurіlοr lіtеrarе. Fіrеștе, еra lοgіc să nu fіе іgnοratе еlеmеntеlе 

tradіțіοnalе alе іstοrіеі lіtеrarе: bіοgrafіa, dοcumеntul рus în рagіnă, având să lumіnеzе 

dіmеnsіunеa еstеtіcă, rеcерtarеa șі dіfuzіunеa crеațііlοr еtc. Sunt tеrmеnі undе sе sіtuеază șі 

dеmеrsul luі Ιοn Вrеazu dе la încерutul carіеrеі salе dе cеrcеtătοr, îndrumat dе рrοfеsοrul său șі dе 

                                                             
22 Ibidem, p.207. 
23 Ion, Breazu, Literatura Transilvaniei,  Editura Casa Școalelor, 1944, p.302. 
24 Ibidem, p.305. 
25 Rene Wellek, Istoria Criticii literare moderne 1750-1950, Editura Univers, București, 1979, vol.IV, p.28-29. 
26 Georg Brandes, Principalele curente literare din secolul al XIX-lea, București, Editura Univers, 1978, p.5. 
27 Ibidem, p.11. 
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ехеmрlul lucrărіlοr acеstuіa. Argumеntеlе реntru cееa cе însеamnă  studіul рrеzіdat dе „gеοgrafіa‖ 

lіtеraturіі, dе o mеtοda dе cеrcеtarе rеgіοnală, sе găsеsc, рrіn  urmarе, în рrіncірііlе іstοrіеі lіtеrarе, 

dеschіsе încă dе la sfârșіtul sеcοluluі al ХlХ-lеa unеі  cοmрlехе abοrdărі іstοrіcе șі crіtіcе. 

 Ιstοrіa Тransіlvanіеі șі dеstіnul rοmânіlοr transіlvănеnі, rеalіtățіlе dеzvăluіtе duрă anul 

1918, lеgăturіlе οrganіcе dіntrе рrοvіncіa aflată sub staрânіrе habsburgіcă șі maі aрοі sub acееa a 

dualіsmuluі austrο-ungar șі Rοmânіa, рulsul nοrmal al acеstοr raрοrturі рrеcum șі іntеracțіunеa 

valοrіlοr (mіgrațіa cărturarіlοr transіlvănеnі în Ţara Rοmânеasca șі în Μοldοva) au gеnеrat ο 

rеalіtatе рusă în valοarе dе trăsăturі dіstіnctе dе natură sріrіtuală, dе рsіhοlοgіе cοlеctіvă șі dе 

рrοgramе sіtuatе sub еmblеma еtοsuluі рοрular rοmânеsc șі a valοrіlοr rеcерtatе dіn țară. 

„Тransіlvanіsmul‖ a fοst un cοncерt justіfіcat dе cіrcumstanțеlе іstοrіcе șі dе cοndіțіa dе a fі a 

рοрοruluі rοmân dіn Тransіlvanіa. 

 Afіrmarеa іdеntіtățіі a însеmnat, în fοnd, un рrοgram рοlіtіc șі sοcіal, cultural șі rеlіgіοs, іar 

aреlul la „țară‖ avеa să dοbândеască valοarеa unuі tеmеі рοlіtіc absοlut vіtal. S-a cοnturat, în 

sрațіul transіlvănеan, ο cultură rеmarcabіlă рrіn іntеrfеrеnțеlе еі, încерând cu Ι. Вudaі-Dеlеanu, cu 

Șcοala Ardеlеană, șі cοntіnuând cu scrііtοrіі vеaculuі al ХlХ-lеa, unіі dіntrе еі іntеgrațі în zοnеlе 

suреrіοarе alе lіtеraturіі rοmânе, dіncοlο dе granіțеlе рοlіtіcе alе vrеmіі. 

 Sреcіfіcul, mеsajеlе șі dіmеnsіunеa valοrіlοr au fοst rеcunοscutе nu ο dată șі avеm să nе 

amіntіm dе ο maі vеchе afіrmațіе a luі G. Ϲălіnеscu, рοtrіvіt cărеіa „marеa lіtеratură rοmână s-a 

cοnstіtuіt în sрațіul ardеlеan: Gеοrgе Ϲοșbuc, Ιοan Slavіcі, Lіvіu Rеbrеanu‖
28

. Să rеțіnеm că 

unеlе cοnsіdеrațіі asuрra sреcіfіculuі lіtеrar șі cultural al Тransіlvanіеі vіn dе la cеrcеtătοrі sіtuațі în 

afara frοntіеrеlοr sріrіtualе alе рrοvіncіеі. Еsеurіlе luі Ροmріlіu Ϲοnstantinеscu, în 

sреcіal Lіtеratura Ardеaluluі (1936), dеfіnеsc argumеntat  întеmеіata cοnfіgurarе a sріrіtualіtățіі 

transіlvănеnе, nеuіtând, însă, să рrοclamе unіtatеa sріrіtuală a rοmânіlοr. Altfеl, sеnsіbіlіtatеa 

lіtеraturіі Ardеaluluі, sursеlе fοlclοrіcе, cοnștііnța dеtеrmіnіsmuluі іnехοrabіl al vіеțіі οamеnіlοr, 

mοralіsmul șі vοcațіa rеalіsmuluі sunt  rеafіrmatе șі în cοntrіbuțііlе autοrіlοr G. Вοgdan-Duіcă, Ιοn 

Вrеazu, Vasіlе Вăncіlă șі Ιοn Ϲhіnеzu. 

 Un mοmеnt cu tοtul іеșіt dіn cοmunul unοr cοnsіdеrațіі gеnеralе l-a cοnstіtuіt  іnіțіatіva luі 

Ιοn Ϲhіnеzu mеnіtă să fοrmulеzе un cοncерt al cοntrіbuțіеі іncοnfundabіlе a Тransіlvanіеі la 

dеfіnіrеa culturіі rοmânеștі văzută în raрοrturіlе еі οrganіcе cu valοrіlе cеlοrlaltе рrοvіncіі іstοrіcе 

rοmânеștі.  

 Numărul rеvіstеі Gând Rοmânеsc cοnsacrat rеlеvărіі рrеzеnțеі Ardеaluluі aрarе în 1939 șі 

stă sub sеmnul unеі rеtrοsреctіvе: dοuă dеcеnіі dе cοntrіbuțіе ardеlеană la valοrіlе gândіrіі șі alе 

culturіі, alе artеі șі ștііnțеі rοmânеștі. Ρrіvіrеa ехactă asuрra acеstοr anі ο datοrăm, în cе рrіvеștе 

lіtеratura, luі Ιοn Ϲhіnеzu:  Dοuăzеcі dе anі dе vіață lіtеrară rοmânеască în Ardеal (1919-l939). 

Un număr masіv (7-9 sерtеmbrіе 1939) rеunеștе іntеrvеnțіі rеmarcabіlе într-ο vеrіtabіlă sіntеză 

mеnіtă să argumеntеzе asuрra aрοrtuluі acеstuі sрațіu οbsеdat încă dе іstοrіa trеcutuluі, dar 

cοnștіеnt că dіfеrеnțеlе sреcіfіcе, dе mеntalіtatе, рsіhοlοgіе cοlеctіvă șі sοcіală еtc, sunt, în fοnd, 

cοntrіbuțіa οrіgіnală șі реrfеct sіncrοnіzată a Ardеaluluі la реіsajul sріrіtual rοmânеsc. 

 În acеst clіmat, tеzеlе mеtοdеі rеgіοnalе dе cеrcеtarе, dοmеnіu undе lucrărі dе cеrtă 

autοrіtatе οfеrіsеră mοdеlе (vеzі Jοsерh Nadlеr, Lіtеraturgеschіchtе dеutschеr Stammе und 

Landschaftеn, Rеgеnsburg, 1912-l918, vοl. Ι-ΙΙΙ), sunt asumatе dерlіn dе Ιοn Вrеazu șі dе gеnеrațіa 

sa dе іntеlеctualі рrοvеnіțі dіn Тransіlvanіa. 

 Ϲum fеnοmеnе șі atіtudіnі, рrеcерtе șі manіfеstе luărі dе рοzіțіе еrau numеrοasе, іar іstοrіa 

Тransіlvanіеі еra una dіntrе cеlе maі еlοcvеntе rеalіtățі sріrіtualе, dеfіnіtе în tеrmеnі рrοрrіі, Ιοn 

Вrеazu îșі structurеază рrіncірііlе șі crіtеrііlе.  Sеmnіfіcatіvă еstе Lеcțіa sa dе dеschіdеrе dіn 

                                                             
28 ***Corespondențɑ lui G. Călinescu cu Al. Rosetti (1935-1951), București, Editurɑ Eminescu, 1977. Într-o scrisoɑre 
din 23 septembrie 1940, dându-i lui Al. Rosetti informɑții despre stɑdiul în cɑre se ɑflă redɑctɑreɑ Istoriei literɑturii 

române de lɑ origini până în prezent, ține să precizeze: „în concluzie, dovedesc că literɑturɑ română își ɑre sediul mɑi 

ɑles în Ardeɑlul, ocupɑt (Coșbuc, Rebreɑnu etc), pe versɑnții munților, pe mɑrginile grɑnițelor (Slɑvici), că teritoriu ei 

pe formɑție este tocmɑi ceeɑ ce ni se contestă. Acestɑ e și ɑdevărul‖, p. 142. 
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1943, când Unіvеrsіtatеa sе găsеa în rеfugіu la Sіbіu. Теmеіurіlе рοрularе alе lіtеraturіі rοmânе dіn 

Тransіlvanіa fіхеază dе la încерut рaradіgma іntеrрrеtărіі, Ion Breazu afirmând: „Μеtοda cеrcеtărіі 

rеgіοnalе  în іstοrіa lіtеrară a unuі рοрοr s-a dοvеdіt dеοsеbіt dе rοdnіcă în anіі dіn urmă‖
29

. 

 Nіcі urmă dе οрacіtatе sămănătοrіstă în ехеgеzеlе іstοrіculuі lіtеrar. Dе altmіntеrі, 

Junіmіsmul fusеsе una dіntrе barіеrеlе οрusе sămănătοrіsmuluі șі manіfеstărіlοr salе рrеcursοarе, 

sancțіοnatе drastіc. În acеlașі tіmр, manіfеstul rеafіrma unіtatеa sріrіtuală a rοmânіlοr dе 

рrеtutіndеnі șі cοnvοca la ο еstіmarе strіct еstеtіcă a lіtеraturіі, еlіbеrată dе dіvеrsе fοrmе dе 

рarazіtіsm рοlіtіc sau dе utіlіtarіsm. 

 Lеcțіa luі Ιοn Вrеazu іnvіtă la ο cеrcеtarе οbіеctіvă șі la dеcеlarеa рrοcеsеlοr dе dеzvοltarе 

іntеrnă a lіtеraturіі. Μaі рrеsus, însă, dе datеlе sреcіfіcе alе Тransіlvanіеі lіtеrarе, Ιοn Вrеazu рlеda 

fără еchіvοc реntru un dеmеrs рur rοmânеsc, іar în „Ϲuvânt înaіntе‖ la vοlumul său „Lіtеratura 

Тransіlvanіеі‖ (1944), tехt lіmіnar al vοlumuluі său, apărut la Sibiu, în august 1943,  țіnеa să 

avеrtіzеzе: „Am іnsіstat în cursul lοr (еstе vοrba dе studііlе іnclusе în vοlum), οrі dе câtе οrі s-a іvіt 

рrіlеjul, asuрra рrοcеsuluі dе οsmοză sріrіtuală întrе Тransіlvanіa șі cеlеlaltе рrοvіncіі 

rοmânеștі...‖
30

. 

 Alăturі dе Ιοn Вrеazu, crіtіcul dе la Gândul rοmânеsc, Ιοn Ϲhіnеzu, fіхеază, рοtrіvіt cu 

dеvеnіrеa іstοrіcă a manіfеstărіlοr lіtеrarе în Тransіlvanіa, cοοrdοnatеlе șі caractеrіstіcіlе dе natură 

să οfеrе dіmеnsіunіlе іdеοlοgіcе șі еstеtіcе. În sіntеza еlabοrată dе Ιοn Ϲhіnеzu la anіvеrsarеa a 

dοuă dеcеnіі dе lіtеratură rοmânеască în Тransіlvanіa dе duрă anul 1918, mіsіοnarіsmul, afіrmarеa 

valοrіlοr națіοnalе șі sοcіalе, tеndіnțеlе sрrе un rеalіsm οbіеctіvat, еtіcіsmul șі funcțіa еducatіvă 

manіfеstă ar cοnstіtuі tеrmеnіі dіstіnctіvі aі lіtеraturіі, nеuіtând, însă, că acțіunеa іdеіlοr junіmіstе a 

dеcіs statuarеa maі ехactă, tеοrеtіc vοrbіnd, a fеnοmеnuluі lіtеrar transіlvănеan. 

 Dе altmіntеrі, Ιοn Вrеazu sublіnіasе în studіul său Ρătrundеrеa іdеіlοr junіmіstе în 

Тransіlvanіa, rοlul dеcіsіv al crіtіcіі maіοrеscіеnе. Ιοn Ϲhіnеzu οреrеază frеcvеnt cu cοncерtul dе 

transіlvănіsm „gеοgrafіc șі іstοrіc‖
31

 accерtând ехіstеnța unuі unіvеrs șі a unеі tірοlοgіі mοdеlatе 

dе un anumе tοрοs dеtеrmіnant. Ιdееa nu е dеfеl străіnă cеrcеtărіі cοntеmрοranе, atuncі când nе 

rеfеrіm la sреcіfіcul lіtеraturіі suduluі Statеlοr Unіtе (Тhοmas Wοlfе, Wіllіam Faulknеr, Rοbеrt 

Ρеnn Warrеn, Еrskіnе Ϲaldwеll еtc.) sau la acеla al lіtеraturіі latіnο-amеrіcanе. Еstе fіrеsc astfеl ca 

în sрațіul Тransіlvanіеі șі al cеlοrlaltе рrοvіncіі rοmânеștі dіstіncțііlе șі caractеrіstіcіlе 

іndіvіdualіzatοarе să іmрună accерtarеa unеі mеtοdе tеοrеtіzatе cu argumеntе реrеmрtοrіі. 

 Ιοn Вrеazu рrοducе ο rерrеzеntarе іstοrіcă maі accеntuată реntru a ехрlіca рrееmіnеnța 

unіvеrsuluі țărănеsc în lіtеratura рrοvіncіеі (рână la un anumе mοmеnt al afіrmărіі scrііtοrіlοr în 

реrіοada іntеrbеlіcă), afіrmarеa рatrіmοnіuluі рοрular (еstе sublіnіată justіfіcat acțіunеa ехеrcіtată 

dе Тrіbuna dе la fіnеlе vеaculuі trеcut), dοmіnanta еріcă, masіvă șі рutеrnіcă. 

 Еcοul rеflеcțііlοr luі Т. Μaіοrеscu dіn Lіtеratura rοmână șі străіnătatеa (1882) еstе, așadar, 

fοartе vіu, іar cοncерtul dе rοmân рοрular еstе іlustrat acum ехеmрlar рrіn scrііtοrіі Ardеaluluі. Ιοn 

Вrеazu nu іgnοră lοgіca dеzvοltărіі mοdеrnе a lіtеraturіі. În cοnsеcіnță, cοmеntarііlе salе succіntе, 

dar ехtrеm dе sіgurе dіn Ροvеstіtοrі ardеlеnі рână la 1918 șі, maі cu sеamă, dіn Lіtеratura rοmână 

cοntеmрοrană a Тransіlvanіеі іnvοcă ехреrіеnțе sеmnіfіcatіvе. Vіzіunеa mіtіcă a luі Lucіan Вlaga, 

ірοstază cu tοtul οrіgіnală dе a întеlеgе rеcursul la crеațіa рοрulară рrеcum șі tragіcul dіmеnsіοnat 

într-ο vіzіunе nοuă în рrοza luі Ρavеl Dan înrеgіstrеază - sіmрtοmatіc - ο altă sіncrοnіzarе în zοnеlе 

cеlе maі nοі alе lіtеraturіі rοmânеștі șі еurοреnе. 

Așadar, prezența lui Ion Breazu, ca exponent al pământului transilvănean, capătă o valoare 

aparte, după cum afirmă Mircea Popa: „ea reprezintă, într-un fel, linia mediană ce unește 

comparatismul de anvergură al lui Dimitrie Popovici cu studiul arhivistic și de cercetare locală a lui 

G.Bogdan- Duică, profesorul și mentorul său‖
32

. 

                                                             
29 Ion Breɑzu, op.cit.,  p. 5. 
30 Ion Breɑzu, Literɑturɑ Trɑnsilvɑniei, Editurɑ Cɑsɑ Școɑlelor, 1944, p. 3. 
31 Ion Chinezu, Aspecte din literɑturɑ mɑghiɑră ɑrdeleɑnă, Editurɑ Revistei Societɑteɑ de Mâine, 1930. p. 15. 
32 Mircea Popa, Figuri universitare clujene, Editura Grinta, Cluj Napoca, 2002, p.171. 
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Abstract: The aim of this articol is to show that there is in Nichita Stănescu`s poetry a deep temporal 
sentiment, the poet lives in each volume the experience of a being which is limited by the time. It`s an unique 

sentiment of self loss in nothingness. The questions and the answers related to temporality represent the 

substance of Nichita Stănescu`s poetry and, at the same time, the poetry constitutes the mean of salvation 

from Chronos` hands. 
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După poeți ca Mihai Eminescu sau Tudor Arghezi, Nichita Stănescu inovează limbajul 

poetic în literatura română: „este probabil cel mai original poet român de după al Doilea Război. 

Pecetea pe care el a pus-o pe poezia noastră este inefasabilă. Poetul cel mai ușor de recunoscut și 

mai greu de confundat dintre toți a creat o limbă poetică la fel de liberă și de încântătoare cum este 

zborul păsării în văzduh.‖
1
 

Literatura postbelică reprezintă o etapă cu rol decisiv în istoria literaturii române. În 

perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial, după o etapă proletcultistă dominată de 

înlocuirea criteriului estetic cu cel ideologic în evaluarea creațiilor literare, generația șaizecistă 

reprezintă un prim moment de autenticitate și de ierarhizare valorică și estetică a producțiilor 

literare. 

În domeniul poeziei, neomodernismul este curentul literar ce se manifestă prin poeți precum 

Nichita Stănescu. Unic la Nichita Stănescu este noutatea modului său de a cunoaște. Acesta optează 

pentru o cunoaștere nemijlocită, de tip senzorial, Sensul se ivește din senzație și percepție, iar 

poezie este echivalentul actului trăit, adică a nodului. Textualizarea nodului, care coincide cu actul 

poetic trăit devenit senin, este echivalentă cu moartea acestuia în semn. Prefacerea trăitului în semn 

are o dublă valență : moarte și naștere. Nodul nu înseamnă text, iar poetul încearcă să se descopere 

în timpul actului de creație. Ștefania Mincu evidențiază schimbarea de perspectivă: dacă până la 

Nichita Stănescu poezia era reprezentare, de acum poezia este act, astfel existența nu mai este 

concepută ca reprezentare, ci ca efort de a fi, întrucât își exprimă sentimentele și ideile prin 

intermediul unui eu nesigur, interogativ. 

Adriana Nistor ne vorbește despre „un acut sentiment temporal, al timpului care pare să 

transcrie gradul zero al trăirii‖.
2
 Fiecare poem dovedește experiența înfricoșătoare a ființei în timp, 

întrebările și răspunsurile la teroarea temporalității reprezentând fondul poeziei lui Nichita 

Stănescu. Poezia are scopul de a-l salva din curgerea timpului și, de asemenea, ea este refugiul din 

vârtejul timpului în care omul își pierde substanța. 

Primele două volume de poezii: Sensul iubirii (1960) și O viziune a sentimentelor (1964) au 

în centru nașterea eului cvasi-demiurgic în univers, introducând un timp inițial, al ființei care se 

trezește într-o nouă ordine a lumii. Este un timp al genezei în care se povestește o istorie a 

sentimentelor și care reface armonia de început de lume. Erosul oferă coeziunea sinelui cu sine, el 

                                                             
1 Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literature, Editura Paralela 45, Pitești, 2008, p. 

1024. 
2 Adriana Nistor, Nichita Stănescu: studio mongrafic, Editura NICO, Târgu-Mureș, 2011, p.67. 
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transformă clipa cea repede în durată. Poezia Dimineața marină surprinde elementele cosmosului: 

plopii, marea, soarele, adierea, care participă la trezirea eului poetic printr-o reconstituire a Genezei. 

Versul „Mă ridicam din somn ca din mare‖ semnifică trezirea conștiinței dintr-un somn infinit, așa 

cum explică Iulian Boldea: „sentimentul trezirii conștiinței semnifică în fond, revelația cunoașterii 

ce poate fi explicitată mai curând ca o co-naștere, o zămislire ce pune laolaltă, într-un întreg 

indestructibil, subiectul și obiectul, eul și lumea.‖
3
 Cele două mișcări ascensionale: a soarelui care 

se înalță pe bolta cerească și a eului ce se ridică din străfundurile întunericului sunt recunoscute ca 

nașteri de lumină și nașteri în lumină, adică în cunoaștere, ca obiectiv prim. Este remarcat 

subiectivismul acestei poezii, în mijlocul căreia se află ființa umană, Ștefania Mincu observând că 

poetul : „nu vizionează spectacolul genezei lumii – temă universală a poeziei, ci evocă propria 

geneză ca pe un moment auroral, înfăptuit cu efort, ca în Sclavii lui Michelangelo, ca o smulgere 

din somnul nemișcării. E poate prima <<geneză>> pusă la persoana I din lirica noastră.‖
4
 Temelor 

predominante acestui volum, respectiv cosmice și erotice, li se adaugă tema suprimării timpului prin 

rostire.  

În volumul Dreptul la timp (1965) eroul liric trebuie să se lepede de statutul de zeu  și să se 

integreze timpului umanității. Este o viață temporală nouă, determinată de intuiția unei rupturi 

ontologice, în care poetul se prăbușește din timpul paradisiac în cel real, fiind împiedicat a se 

bucura de sentimentul identității sinelui cu sine. Printr-o analogie cu mitul biblic, căderea înseamnă 

izgonire din nemurire, „zeul timpului, Cronos se răzbună lăsându-i pe oameni în perpetuă criză de 

timp, ceea ce le va provoca degradarea și moartea‖.
5
 În Cântec este prezentă ideea conform căreia 

prezentul este deținătorul trupului, acesta fiind o amintire raportat la trecut, și o proiecție în legătură 

cu viitorul: „Amintiri nu are decât clipa de acum. / Ce-a fost într-adevăr nu se știe. / Morții își 

schimbă tot timpul între ei / numele, numerele, un, doi, trei… / Există numai ce va fi / Numai 

întâmplările neîntâmplate, / Există numai trupul meu înlemnit, / ultimul, de bătrân, de piatră. / 

Tristețea mea aude nenăscuții câini / pe nenăscuții oameni cum îi latră. / O, numai ei vor fi într-

adevăr ! / Noi, locuitorii acestei secunde / Suntem un vis de noapte, zvelt, / cu-o mie de picioare 

alergând oriunde.‖ Acest poem înfățișează imaginea locuirii în timp a ființei. Trecutul și viitorul 

sunt absorbite de prezent, iar ansamblul celor trei timpuri produce prezentul continuu creator. Astfel 

ființa își dobândește dreptul la timp prin creație și în interiorul acesteia. Timpul își are izvorul în 

viitor, în timpul necreat. Dacă O viziune a sentimentelor este supranumit „ciclul genezei‖, Dreptul 

la timp este descris ca fiind al păcatului „eroul liric făcându-se – prin căderea și trăirea în durată – 

originar vinovat de timp, adică de stabilirea noilor raporturi cognitive cu lumea.‖
6
 Cele două 

momente fundamentale ale existenței: nașterea și moartea, sunt, în universul liric stănescian, geneza 

și ieșirea din timp. Drama eului constă în limitele impuse de timp, care îi mărginesc expansiunea 

cunoașterii. 

Temporalitatea este abordată diferit începând cu volumul 11 elegii (1966). Singurul scop al 

poetului este căutarea de sine și, din această cauză, el duce o bătălie cu timpul devorator. Clipa 

revelației are loc în prezentul actului creator, iar în lupta cu timpul, poetul îl situează în antinomia 

lui Cronos pe Logos. În interiorul cuvântului și prin intermediul acestuia se creează o lume 

distanțată de cea reală, poetul construind un univers din cuvânt. Cuvântul este arma folosită 

împotriva luptei cu timpul  deoarece acesta este spirit, timp, și materie, lucru. Timpul conservat prin 

poezie este numit cântec, iar acesta cuprinde gradul zero al ființei : „El leagănă moartea / până când 

răsar din ea cuvinte / și împodobește cu lacrimi legile stelelor fixe. / El este numit, uneori, sufletul, / 

dar cel mai exact ar fi să-i spunem, / totuși, cântecul.‖ (Contemplarea lumii din afara ei) 

                                                             
3 Iulian Boldea, Istoria didactică a poeziei românești (perspective analitice), Editura Aula, Brașov, 2005, p.487. 
4 Ștefania Mincu, Nichita Stănescu Ŕ Poezii. Texte comentate, Editura Albatros, București, 1987,p. 4. 
5 Ibidem, p.69. 
6 Vasile Spiridon, Nichita Stănescu, monografie, antologie comentată, receptare critică, Colecția „Canon‖, Editura 

Aula, Brașov, p. 18. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

973 
 

Cântecul este o fortăreață în care poetul se ascunde pentru a nu fi atins de temporalitate. 

Țipătul devenit poem reprezintă o exteriorizare a fricii de neant și constituie o cale de a viețui, 

poetul renăscând mereu prin intermediul poemului. Cuvântul nu are timp, prin urmare acesta poate 

stagna starea fericirii, altfel imposibil de oprit, și, de asemenea, are capacitatea de a grava 

sentimentele în viziuni. Poetul intenționează să existe în cuvânt, nu în timp, deoarece acesta asigură 

Marea supraviețuire: „-Schimbă-te în cuvinte, mi-a zis Daimonul, / repede, cât mai poți să te 

schimbi‖ (Daimonul meu către mine) ; „Schimbă-te în cuvânt ca să nu te roadă viermii‖ 

(Respirări).
7
 Romul Munteanu susține că lexemele au capacitatea de conservare a lucrurilor în 

memorie și le salvează de uitare și subliniază supremația pe care le-o atribuie Nichita Stănescu 

cuvintelor în detrimentul ideii.
8
 Prin urmare, spațiul lingvistic oferă posibilitatea omului de 

transcendere a timpului și pătrunderea în ființă. Omul vrea să fie creator de timp, „a avea timp‖, 

fiind același lucru cu „a exista‖. Omul, asemenea Universului, poate fi creator, putând concepe o 

altă lume, o dimensiune temporală nouă : a veșniciei, dar înțeleasă diferit, așa cum observă Corin 

Braga: „condiția de nemuritor nu presupune atemporalitatea, ci posibilitatea de a dispune de o 

cantitate ilimitată de timp.‖
9
 

Funcția mitică are rol vindicativ împotriva curgerii timpului. Astfel, lupta cu timpul 

înregistrează mai multe perspective : a suprimării timpului ; impresia guvernării timpului ; 

distrugerea sau scurtcircuitarea timpului. 

Volumul 11 elegii (1966) stă sub semnul mutației asupra cuvântului, datorată 

„redimensionării materialului fundamental uman, nu a timpului perisabil, ci a cuvântului 

imperisabil‖
10

, a rupturii dintre eu și lume, dintre subiect și obiect. 

Mitologizarea Cuvântului este evidentă încă din Elegia întâia, închinată lui Dedal, 

întemeietorul neamului de artiști, care simbolizează atât constructorul, cât și labirintul și 

semnificând un om-lume și un om-cuvânt. Lecturarea poeziei ne trimite cu gândul la haosul 

primordial, timpul și spațiul fiind greu de definit: „El începe cu sine și sfârșește / cu sine. / Nu-l 

vestește nici o aură, nu-l / urmează nici o coadă de cometă. // Din el nu străbate-n afară / nimic ; de 

aceea nu are chip / și nici formă. (…) // El este înăuntrul – desăvârșit / și, / deși fără margini, e 

profund / limitat. / Dar de văzut nu se vede.‖ Nichita Stănescu dezvoltă o preferință 

pentru abordarea spațiilor ori timpurilor străvechi, iar acest univers al începuturilor se 

caracterizează printr-o totalitate temporală ideală. 

Elegia a doua, Getica relevă ruptura unității originare, care duce la detașarea ființei de 

propriul sine. Posibila apariție a zeilor, care reprezintă, în fapt, „niște agenți temporali‖
11

 sunt 

interpretați ca o primejdie: „În fiecare scorbură era așezat un zeu / Dacă se crapă o piatră repede e 

adus / și pus acolo un zeu.‖ Pierderea ochiului simbolizează imposibilitatea cunoașterii: „Ai grijă, 

luptătorule, nu-ți pierde / ochiul, / pentru că vor aduce și vor așeza / în orbită un zeu‖. Mitul 

reprezintă o punte între imagine și concept. 

A treia elegie pune în antiteză problema temporalității cu traseul cunoașterii poetice. 

Structura acestei poezii semnifică maniera în care conștiința se cercetează pe sine atât în timpul 

contemplării, cât și al crizei de timp. Contemplarea semnifică timpul suficient, în timp ce criza de 

timp relevă insuficiența acestuia, iar cea dintâi se dovedește a fi superioară deoarece are: „drept 

scop transcenderea momentelor temporale spre un timp total și etern, nefragmentat în existențe 

limitate, ca și depășirea experienței senzoriale – și ea mărginită – spre o totalizare a existentului în 

Idee‖
12

. Momentul revelației este unic: „Se arăta fulgerător o lume / mai repede chiar decât timpul 

literei A‖. 

                                                             
7
 Corin Braga, Nichita Stănescu. Orizontul imaginar, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 

2002, p.62. 
8 V. Romul Munteanu, Jurnal de cărți, Vol. III, Editura Eminescu, București, 1981, p. 413. 
9 Corin Braga, op. cit., p. 366. 
10 Nichita Stănescu, Antimeafizica, Editura Cartea Românească, București, 1985, p. 102. 
11 Corin Braga, op. cit., p. 275. 
12 Ion Pop, Nichita Stănescu Ŕ spațiul și măștile poeziei, Editura Albatros, București, 1980, p. 58. 
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A patra elegie surprinde o altă luptă a sinelui, aceea dintre „în afară‖, respectiv trupul, și  „în 

mine‖, sufletul, iar scopul acestei bătălii o constituie creația. În A cincea elegie însă, lupta se dă 

între ființa umană și lumea exterioară. Aceasta din urmă refuză a se lăsa cunoscută și culminează 

prin învinuirea eului poetic: „Iată-mă condamnat pentru neștiință‖. A șasea elegie subliniază 

incapacitatea eului de a alege „între doi idoli‖ (trup-spirit, inerioritate-exterioritate). Repetarea de 

opt ori a lexemului „stau‖ sugerează incapacitatea de mișcare și de creație a eului. Eul poetic alege, 

însă, în A șaptea elegie în care se realizează trecerea de la static la dinamic, realul. Aici ființa își 

recunoaște existența temporală prin utilizarea verbului „ a trăi‖: „Trăiesc în numele frunzelor‖, 

‖Trăiesc în numele merelor‖, „Trăiesc în numele cailor‖. Elegia a opta, Hiperboreeană este 

invitația poeziei, care îi oferă ființei o nouă naștere, adevărată într-un spațiu al spiritului pur, în 

Hiperboreea. „Idealul de zbor‖ este ascuns într-un „ou negru‖, semnificația acestuia, din Elegia 

oului, a noua, este de naștere a ființei din el într-o nouă lume a cunoașterii. Dezamăgirea ființei 

constă în realizarea incapacității de a se sustrage limitelor spațio-temporale: „Numai din somn / se 

poate trezi fiecare, - / din coaja vieții nici unul, niciodată.‖ 

Omul fantă este o anti-elegie și este asemănată de poet, în Antimetafizica, cu Iuda; așa cum 

stătea acest apostol între ceilalți la Cina cea de taină, astfel își găsește locul și această elegie printre 

celelalte. Omul-fantă reprezintă omul care este capabil doar să gândească, fără să trăiască. Pentru 

Nichita Stănescu timpul cel adevărat este viitorul, însă în Elegia a zecea, subintitulată Sunt, se 

vorbește despre a trăi în prezent. Poetul își lamentează incapacitatea de a auzi, de a vedea, de a 

mirosi, de a gusta, de a pipăi, adică imposibilitatea de a se folosi de simțuri, echivalentă cu o boală 

divină. În Elegia a unsprezecea se recomandă ca remediu, pentru vindecarea bolii, munca. Eul liric 

ia cunoștință de sine și se debarasează de tot ce nu-i este propriu, rămânând doar esența și devenind 

sămânță în pământul cuvântului. 

Așadar, ciclul Elegiilor „pune în lumină spectacolul nebănuitelor metamorfoze ale eului 

poetic sub raza incidentă a entității cuvânt-timp‖
13

. 

Relaționând poetica nodului cu poezia întrebării avem o altă viziune asupra înțelegerii 

aceleia din urmă. Ea nu mai apare ca reprezentarea unui fapt aprioric, ci ca un cumul de trăiri și 

senzații, care încearcă a se concretiza prin interogațiile cu privire la timp. Starea poetică se cere a fi 

deslușită între actul creației și finalitatea semnelor, mai exact sensul cuvântului îl aflăm înainte de 

textul trăit, adică prin necuvinte. Se poate vorbi despre o dramă a comunicării poetice deoarece 

nodul liric al poetului moare parțial în timpul transformării acestuia în semn, iar cititorul se află în 

incapacitatea de a fi empatic în ceea ce privește starea sau trăirea inițială simțită de poet. 

În încercarea de a-și descoperi identitatea de sine și sensul vieții, opera stănesciană este 

impregnată de interogații privitoare la timp care capătă o tensiune dramatică intensificată de 

multiplicarea și reluarea întrebărilor și concluzionând prin încadrarea ființei într-o temporalitate 

obiectivă măsurabilă, organizându-ne viața după ceasurile „de mână sau de buzunar‖. 

Tema timpului poate fi studiată din mai multe perspective: filosofică, cosmologică, 

religioasă, mitică, psihologică, biologică. Așadar, întrebările privitoare la timp succed dintr-o 

cunoaștere extrapolară atât a filosofiei și a miturilor fundamentale, cât și a științei. Perspectiva 

mitică și filosofică, conform căreia timpul este echivalentul absenței, este sugerată de întrebarea 

„Timpul este fără să fie ?‖. În mitologia vedică, se povestește că zeul Vishnud doarmea pe o cobră 

încolăcită, înainte de facerea lumii, fapt care sugerează inexistența timpului înainte de trezirea 

zeului. Alt mit indian vechi susține că Brahma a inițiat procesul de rotire al Universului, în urma 

acestui eveniment declanșându-se trecerea timpului. Un alt mit care prezintă trecerea de la timpul 

inert la punerea în funcțiune a acestuia îl reprezintă acela al zeului iranian Zuran. Perspectiva 

filosofică transpare din întrebarea „Există timp acolo unde nu este nimic altceva ?‖ și trimite la 

filosofia yoghină, unde timpul mitic, etern coincide cu timpul profan. Perspectiva religioasă se 

dezvăluie prin prisma întrebării „Timpul este însuși Dumnezeu ?‖, făcând referire la timpul 

demiurgic din geneza biblică și la concepția potrivit căreia la început a fost logosul, din acesta 

                                                             
13 Adriana Nistor, op. cit., p.86. 
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decurgând timpul. Nu doar în poezia Întrebări apare conceptul de timp demiurgic, acesta regăsindu-

se și în alte poezii precum Plus unu mai puțin, regăsită în volumul Măreția frigului : „Spune-mi 

poate că tu, secundă, tu, / poate că tu ești Dumnezeu‖. Problematica timpului este pusă sub semnul 

misterului și de aceea cauzează neliniști, aceasta fiind inaccesibilă înțelegerii profane și situându-se 

într-un spațiu al transcendenței, al incontingentului, fapt deductibil din aceeași poezie: „și nu vrei 

să-mi spui că tu ești / din dispreț pentru mine că nu știu‖. Aceeași idee a timpului mister este 

prezentă în poezia Întrebări: „Timpul este tot ceea ce nu înțelegem ?‖, „Timpul este tot ceea ce nu 

suntem noi ?‖. Interogația stănesciană : „Trăim un prezent pur ?‖, potrivit căreia timpul reprezintă 

un prezent continuu, poate fi asociată teoriilor cosmologice și ale fizicii relativiste. 

 Problematica timpului este dezbătută pe toate planurile: cel al existenței, al vitezei, al 

legăturii cu alte forme ale existenței. Astfel că timpul apare în relație cu spațiul, aceste două 

coordonate nemaifiind separate, ci se vorbește despre un continuum spațio-temporal în care 

fenomenele au loc brusc și unde nu există repere precum: sus sau jos, înainte sau după. Există o 

legătură temporală între trecut și viitor – ideea temporalității instantanee. 

 Aflată într-o oarecare antinomie cu concepția modernă potrivit căreia starea poetică se naște 

concomitent cu expresia adecvată, relația trăire – exprimare poetică pare a se desfășura, în universul 

stănescian, în trepte, prin evoluția ei de la nod la semn. S-ar zice că se păstrează ceva din dihotomia 

tradițională dintre semnificat și semnificant, dar se inovează major la nivel de terminologie. 

Interesul manifestat de poet pentru aspectele de proces  justifică importanța pe care o acordă 

acesta problemei filosofice a timpului. Poezia se detașează de „contemplarea stărilor încremenite‖ : 

„Dau sfat: / contemplarea și firile pe măsura ei / să-și găsească pricina de a fi / să se amestece, să 

părăsească staticul.‖ (Laus Ptolemaei IV). La nivel lexical, această tendință își are corespondentul 

în înlocuirea substantivului cu infinitivul lung: în loc de „limită‖, „limitarea‖ în ciclul Împotriva 

mării VII. Accesul la obiecte și la concepte este indirect, fiind mijlocit prin aproximări: 

„sentimentul ideilor și al zonelor abstracte‖, „sentimentul obiectului și al materiei‖. Aceeași idee o 

întâlnim la Daniel Cristea-Enache care afirmă: „Contemplațiile poetului ne circumscriu, dar nu ne 

descriu obiectul. Și aceasta pentru că supra-lumea prinsă în raza privirii (de fapt, a imaginației) nu 

poate fi captată în imagini, în fotograme, precum realitatea noastră înconjurătoare. Văzul omenesc 

„nici n-o poate vedea‖, însă poetul știe „că ea există‖ și că, într-un moment de grație vizionară, 

poate atinge „pe Altceva, pe Altcineva, pe Altunde‖. Chiar și așa însă, cu acest contact atât de greu 

stabilit și atât de repede întrerupt, eul poetic nu poate fixa în spațiul textului irealitatea întrezărită, 

metafizicul atins. Ca urmare, contemplația obiectului lasă loc autodescrierii subiectului, făcută cu o 

uimire și bucuroasă, și dureroasă.‖
14

  

Obsesia curgerii lucrurilor, în special a timpului ocupă un loc central în poezia Respirări: 

„Memoria nu repetă, ci adaugă,…Memoria poartă și numele de Timp‖. Așadar, timpul îi revine 

amintirii, însă timpul amintirii, în special acela al trării subminează timpul cronologic, fapt 

evidențiat în Laus Ptolemaei: „înaintând / împotriva timpului curgând‖. Timpul ființei este obținut 

cu greutate : „secundă smulsă virginal‖, „sunet din șiră / smulgând un rece și nocturn / acord‖, 

„mandibulă de stâncă / cu dinți pe care suie fumul‖ (Laus Ptolemaei VI). În același ciclu, apare 

ideea de comprimare a timpului subiectiv în timpul trăirii unor evenimente încărcate: „Ptolemaeu 

mi-a zis: / - Două sunt felurile firii de a fi: / starea belșugului de timp la îndemână / adică starea 

contemplării / și starea lipsei de timp, adică / starea crizei‖. Ideea se reia în Laus Ptolemaei II unde 

plictiseala atrofiază scurgerea timpului subiectiv: „ – Contemplația, adică / staticul firii / cel care din 

plictiseală se schimbă pe sine; / criza de timp, adică, / starea firii care din oboseală / rămâne-

mbrăcată în vechea sa haină, / în scutecul nașterii sale‖. Astfel, menținerea curiozității, a interesului 

inițial augmentează intensitatea evenimentelor percepute. Decalajul dintre evenimentele pe care 

vrem a le urmări și timpul cronologic care le este afectat cauzează criza de timp, spune poetul în 

Laus Ptolemaei III : „El spune / contemplația distruge bunul simț. / El spune: / lipsa de timp 

                                                             
14Dan Cristea-Enache, Lyrica magna. Eseu despre poezia lui Nichita Stănescu, Editura Curtea Veche, București, 2010, 

p.46. 
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păstrează proporțiile / bunului simț ‖ ;  Laus Ptolemaei IV: „Firile lipsite de timp / au lăsat pământul 

în mijlocul universului // și asta e bine / pentru că acesta e adevărul. // Firile în criză de timp / au 

încercat să măsoare cu bunul simț / și ceea ce nu se poate vedea‖ ; în Laus Ptolemaei V : „Zic bun 

simț și zic criză de timp‖. Este necesară o privire de ansamblu asupra timpului pentru ca adevărul să 

poată fi înțeles cum se cuvine și pentru a se putea sesiza corect distincția dintre aparență și esență: 

„Pe el / mincinosul. / Pe el / singurul care nu avea dreptate / și asta tot timpul. // Dar el, / el e 

singurul care a spus neadevărul / și e tot timpul /…Învins de toată istoria…Învins de profesie / și 

prin mit, / dar dacă / el e, nu îndrăznesc să spun ce, / dar dacă / el e, el e, el e, el e…‖.(Laus 

Ptolemai XIII). Dependența timpului de viteză și materie se reflectă în Laus Ptolemaei V: „Viteza 

de existență a unei pietre / e mai lentă decât viteza de existență / a unui cal‖. 

Se revine la echivalarea timpului cu memoria, care face referire la generațiile anterioare, iar 

poetul știe ce s-a întâmplat înainte de nașterea lui: „Uite, în mine s-au trezit / toți morții mei / și toți 

morții morților mei, / prieteni și rude / ai morților morților mei. // S-au trezit în mine, uite-mă, / s-au 

trezit și fiecare, firesc, / crede că este el, / că eu sunt continuarea lui / că eu sunt el după moarte.‖ 

(Cântec de leagăn). Solomon Marcus afirmă că anticiparea este simetrică amintirii : „Și eu, și eu am 

să mor / și-am să mă trezesc într-o vedere, / aici și pretutindeni‖. Același exeget menționat explică 

obsesia lui Nichita Stănescu asupra viziunii cuprinzătoare atât a trecutului, cât și a viitorului, și 

evidențiază interesul poetului pentru trecere. Nichita Stănescu nu este interesat de etape în sine, ci 

de trecerea de la o etapă la alta, cu scopul punerii în lumină a recurenței trecerii. Repetarea infinită a 

acestei treceri este prezentă încă din primele volume ale autorului, dar apare pregnant în cele din 

urmă. Laurențiu Ulici propune o poezie de acest tip în revista „Astra‖ („Către pace ‖; „Astra‖, 1984, 

nr. 2, p.7). Cu toate că infinitul temporal stănescian este „potențial și generativ‖, autorul fiind 

obsedat de mișcare și transformare, Nichita Stănescu se teme de mișcarea exagerat de rapidă 

„fugind / de fuga luminii‖. (Axios, Axios ! VII) sau „Ce tragedie cuvântul „iubito‖! … ca și cum ar 

trece un timp / între „I‖ și „O‖, / deși „Iubito‖ nu are timp, / ci este tot dintr-o dată‖ (Împotriva 

cuvintelor II), „Prima literă a oricărui cuvânt / se află-n trecut, - / ultima literă – de asemeni, / 

Numai trupul cuvântului / e în prezent !‖ (Împotriva cuvintelor III). Se vorbește despre tragedia 

cuvântului poetic, care vrea să exprime continuitatea, iar timpul devine un indiciu al naturii 

diacronice al limbajului: „Criza de timp este de fapt o criză a limbajului însuși, incapabil de a figura 

și exprima Inexprimabilul.‖
15

 Poetul dorește, însă, să realizeze o reprezentare instantanee a 

cuvântului. 

 Viziunea temporală se reflectă, de asemenea, și asupra registrului lingvistic. Elementele 

naturii sunt temporalizate : „frunzele / se aseamănă cu secundele verzi‖, „Adevărații copaci 

seamănă cu orele, sau / cu zilele cărora le poți vedea / toate secundele deodată‖ (Împotriva 

cuvintelor I). 

 Timpul înțeles ca durată apare în Împotriva cuvintelor: „Numai timpul are timp‖ (IV) și în A 

inventa o floare: „Vai, înțelesul este mai iute decât timpul înțelesului‖. Solomon Marcus explică 

sensul lexemului „înțeles‖, echivalându-l cu natura, și al sintagmei „timpul înțelesului‖, explicitată 

ca aducere a naturii la scară umană. 

Perceperea timpului este exprimată cu ajutorul unor funcții matematice : logaritmul exprimă 

timpul subiectiv și rădăcina pătrată corespunde timpului obiectiv, primul fiind mai lent, și sugerând 

stagnarea omului față de natură. Această lentoare a omului îl îngrijorează pe poet: „Numai 

greutatea-i grea / numai roata se-nvârtea / în ieri și-n alatăieri… / Suflete mai bine pieri.‖ (Cântec 

de scos apa din urechi). Conflictul între cele două timpuri, care curg în direcții contrare, se rezolvă 

prin intersectarea într-un punct între real și imaginar, între sentiment și idee : râsu` - plânsu`. 

Poezia de ordinul al doilea revelă obsesia poetului de a surprinde timpul real și își deplânge 

propria condiția limitată : „Numai lacrima, numai ea / transportă sinele către sine / ridică sinele din 

sine, ia sinele din sine‖ (Prin simpla luare), „În lumea suprasimultană / trupul meu și cu trupul meu 

                                                             
15 Daniel Cristea-Enache, op. cit., p.47. 
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/ se compun cu trupul meu‖ (Certarea lui Euclid III), „piele acoperind piele /  acoperind pielea care 

acoperă piele, / care acoperă piele‖ (Împotriva mării IX). 

Nichita Stănescu vorbește în Fiziologia poeziei despre relația dintre timp și poezie. Poetul 

afirmă că orice poezie are timpul ei obiectiv, „în care se desfășoara de la primul la ultimul cuvânt‖, 

la rândul lor cuvintele având un timp fizic, de la prima la ultima literă. Înțelesul cuvântului este 

static și se revelă deodată, însă cuvântul nu este materialul fundamental al poeziei, ci sentimentul, 

adică înțelesul final. 

În ultima etapă a lirismului stănescian (volumele Epica Magna – 1978, Opere imperfecte – 

1979, Noduri și semne- 1982, Oase plângând-1982) se evidențiază, cu precădere, tema timpului, 

împletindu-se cu tema morții. 

În concluzie, ne aliniem opiniei Vioricăi-Ela Caraman conform căreia „la Nichita Stănescu, 

anume din necesitatea sfâşierii timpului care falsifică percepţia lumii, degradând fiinţa, se produce 

invenţia necuvintelor, dar şi din preocuparea de a găsi expresivitatea autentică a unei cunoaşteri 

individuale, poetice.‖
16

 Din cauza perceperii dureroase a timpului Nichita Stănescu evadează în 

zona necuvintelor, fiind conștient de rostirea îndelungată a cuvântului și angajându-se în restituirea 

trăirii spontane. Timpul la Nichita Stănescu are o dublă valență: de element care se îndreaptă spre 

degradarea ființei și de drept de cunoaștere al ei, dreptul la timp, prin contestarea și celebrarea 

increatului. 
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Abstract: The National Audiovisual Council, as a guarantor of the public interest in audiovisual 

communication field, has the duty to ensure the protection of human dignity, the right to one's own image 

and the protection of minors. The article analyzes the novelty elements regarding the protection of human 

dignity in the audiovisual media brought by the Decision of N.A.C. no. 63/2017 for the amendment and 
completing of the Decision of N.A.C. no. 220/2011 on the Regulatory Code of the Audiovisual Content. If, 

according to the rules of private law, namely the provisions of Article 73 of the Civil Code, the right to oneřs 

own image is limited to the attributes of the physical appearance and the voice of the person, and honour 
and reputation are protected through the right to dignity under Article 72 of the Civil Code, with regard to 

public law, and we refer here to the Regulatory Code of the Audiovisual Content, the right to one's own 

image is viewed by the N.A.C. in a broader sense, including the physical appearance and the voice of the 
person, as well as the aspects related to honour and reputation. 

 

Keywords: Regulatory Code of the Audiovisual Content; the Right to Dignity, the Right to Oneřs Own 

Image; The National Audiovisual Council; the audiovisual sector. 

 

 

1. Consideraţii generale 

Consiliul Național al Audiovizualului (în continuare C.N.A.) a fost înființat prin Legea nr. 

48/1992[1]ca autoritate publică autonomă având dubla calitate de garant al interesului public și de 

unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe media audiovizuale. 

Cei doi piloni ce asigură cadrul normativ în acest domeniu sunt Legea audiovizualului nr. 

504/2002[2] și Codul de reglementare a conținutului audiovizual, adoptat de C.N.A. prin Decizia nr. 

220/2011[3]. Astfel, Legea audiovizualului furnizează cadrul general privind activitatea 

radiodifuzorilor și a C.N.A., iar Codul de reglementare a conținutului audiovizual detaliază 

obligațiile posturilor de radio și de televiziune cu privire la conţinutul editorial. Consiliul are la 

dispoziție o serie de măsuri cu caracter nepatrimonial care sancționează încălcarea de către 

furnizorii de servicii media[4], radiodifuzori[5] sau distribuitori de servicii[6], a prevederilor în 

materia audiovizualului[7]. În cazul constatării unor încălcări ale legii, C.N.A. aplică somații 

publice, amenzi și decizii privind obligația difuzării textului sancțiunii[8].  

Conform art. 10 alin. (3) lit. e) din Legea audiovizualului, în calitate de garant al interesului 

public în domeniul comunicării audiovizuale, C.N.A. are obligația legală să asigure protejarea 

demnității umane, astfel încât intervenția sa în astfel de situații este obligatorie, fiind independentă 

de existența unei plângeri formulate de persoanele care consideră că le-au fost lezate drepturile. Mai 

mult, art. 89 lit. a) din Legea nr. 504/2002 statuează expres că una din formele de exercitare a 

activității de control de către Consiliu se realizează din oficiu. 

De asemenea, potrivit art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului, C.N.A. este autorizat 

să emită decizii cu caracter de norme de reglementare cu privire la apărarea demnității umane și a 

dreptului la propria imagine. S-au emis astfel: Decizia nr. 592/2016 privind regulile de desfășurare 

în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaților și a 

Senatului[9] al cărui art. 10 alin. (3) prevede interdicția ca spoturile electorale să conțină afirmații 

de natură să aducă atingere demnității umane și moralei publice și Decizia nr. 248/2004 privind 

protecția demnității umane și a dreptului la propria imagine[10] care statuează în art. 2: 

„Radiodifuzorii au obligația să respecte dreptul sacru la demnitate umană și la propria imagine și să 
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nu profite de ignoranța sau de buna credință a persoanelor‖. În fine, în același sens s-au emis: 

Decizia nr. 528/2014 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru 

alegerea Președintelui României [11]; Decizia nr. 255/2014 privind principii și reguli de desfășurare 

în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare parțiale[12]; Decizia nr. 

185/2014 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea 

membrilor din România în Parlamentul European[13]; Decizia nr. 738/2012 privind principii și 

reguli de desfășurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, prin 

intermediul serviciilor media audiovizuale[14]; Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile 

de radio și de televiziune a referendumului pentru demiterea Președintelui României[15]; Decizia 

nr. 320/2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere[16]; Decizia nr. 195/2012 

privind principii și reguli de desfășurare, prin intermediul posturilor de radio și de televiziune a 

campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităților administrației publice locale[17] și 

Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru 

alegerea Președintelui României[18], decizii care conţin dispoziţii cu privire la protecţia demnităţii 

umane în presa audiovizuală. 

În domeniul audiovizualului, protecţia juridică a demnităţii umane este asigurată prin 

intermediul drepturilor personalităţii[19] cu care libertatea presei şi dreptul la informare al opiniei 

publice poate veni în contradicţie, existând anumite limite între care se poate exercita libertatea de 

exprimare. În exercitarea prerogativelor sale, C.N.A. a emis Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 

reglementare a conţinutului audiovizual, pentru prezentul studiu prezentând interes cu precădere 

Titlul III din Decizie generic intitulat ŖProtecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria 

imagineŗ (art. 30–48). 

2. Elemente de noutate privind protecţia demnităţii umane în domeniul 

audiovizualului aduse de Decizia C.N.A. nr. 63/2017[20] 

Decizia C.N.A. nr. 63/2017 modifică şi completează unele prevederi ale Codului de 

reglementare a conţinutului audiovizual referitoare la protecţia demnităţii umane în cadrul 

programelor audiovizuale şi anume: art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (2), art. 40, art. 44 alin. (2), art. 47 

şi art. 93. 

Art. 32 alin. (2), în redactarea primită după modificarea sa prin art.I pct.13 din Decizia 

C.N.A. nr. 63/2017, statuează că nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare 

a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la demnitate, la propria imagine şi la 

respectarea vieţii private, aşa cum acestea sunt recunoscute şi ocrotite de Codul civil; simpla 

invocare a acordului prealabil al persoanei nu poate justifica încălcarea drepturilor şi libertăţilor 

altor persoane, ordinea publică sau bunele moravuri şi nici nu poate înlătura răspunderea 

furnizorilor de servicii media audiovizuale, prevăzută la art. 3 al Legii audiovizualului[21]. Acest 

alineat a fost modificat prin Decizia C.N.A. nr. 63/2017 în scopul realizării unei corelări cu 

dispoziţiile noului Cod civil care reglementează expres ca drepturi autonome: dreptul la demnitate 

(art.72 C.civ.), dreptul la propria imagine (art.73 C.civ.)[22] şi dreptul la viaţă privată (art.71 

C.civ.)[23]. Trebuie precizat că Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 

audiovizual a intrat în vigoare la data de 24 februarie 2011, aşadar anterior intrării în vigoare a 

Noului Cod civil, Titlul III preluând dispoziţiile fostului Cod de reglementare a conţinutului 

audiovizual, adoptat de C.N.A. prin Decizia nr.187/2006. 

Conform art. 33 alin. (2), în redactarea primită după modificarea sa prin art. I pct. 14 din 

Decizia C.N.A. nr. 63/2017, informaţiile privind adresa unei persoane sau a familiei sale, numerele 

lor de telefon sau adresele de e-mail nu pot fi dezvăluite fără permisiunea acestora, iar utilizarea 

datelor cu caracter personal este permisă în condiţiile legii speciale[24].  

La data de 15 martie 2018, prin Decizia nr. 194/2018, C.N.A. a constatat că radiodifuzorul 

nu a respectat prevederile art. 33 alin. (2) din Codul audiovizualului deoarece a prezentat pe post 

cărțile de identitate ale soților P., în care se puteau vedea clar datele de identificare ale acestora, 

respectiv numele, prenumele și adresa de domiciliu.  
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Potrivit dispoziţiilor art. 40 alin. (1), în redactarea primită după modificarea sa prin art. I pct. 

15 din Decizia C.N.A. nr. 63/2017, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în 

programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori 

imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să 

intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte 

un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. În 

cazul în care acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să 

respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii 

nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program, în cadrul căruia s-au făcut 

acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat 

acest fapt, potrivit art. 40 alin. (2)[25]. Conform textului art. 40 alin. (3), nou introdus, orice 

material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale 

ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia, iar dacă persoana respectivă refuză să prezinte un 

punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. Alin. 

(4) preia parţial textul alin.(2) anterior, statuând că moderatorii programelor au obligaţia să solicite 

ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât 

de justificate sunt acestea. Alin. (3) şi (4) devin alin. (5) şi respectiv (6), cuprinsul textelor fiind cel 

care urmează. Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi 

să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă. Este interzisă 

utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană în programele 

audiovizuale. Alin. (7) preia textul alin. (5) anterior, arătând în plus că, inclusiv în cazul în care 

există acord din partea acestora, orice referire peiorativă la adresa persoanelor în vârstă sau cu 

dizabilităţi, precum şi punerea acestora în situaţii ridicole ori umilitoare sunt interzise în cadrul 

programelor audiovizuale deoarece finalitatea acestei dispoziţii nu este protejarea persoanelor 

concrete implicate, ci de a apăra demnitatea umană în general, înţeleasă ca ―o însuşire specifică 

umanităţii‖[26], de altfel, prin adoptarea Codului de reglementare a conţinutului audiovizual 

urmărindu-se asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a demnităţii umane, ca obiectiv de interes 

general[27]. 

Este de remarcat că dacă potrivit normelor de drept privat, şi anume dispoziţiile art. 73 

C.civ.[28], dreptul la propria imagine este limitat la atributele înfăţişării fizice şi vocii persoanei 

[29], iar onoarea şi reputaţia sunt apărate prin intermediul dreptului la demnitate (art.72 C.civ.)[30], 

în ce priveşte dreptul public, şi ne referim aici la Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 

dreptul la propria imagine este privit de C.N.A. în sens mai larg, incluzând înfăţişarea fizică a 

persoanei şi vocea acesteia, dar şi aspectele ce ţin de onoare şi reputaţie, după cum reiese din art. 

40. De altfel, într-o jurisprudenţă constantă, raportările C.N.A. la dreptul la propria imagine se fac 

lato sensu, acoperind inclusiv aspectele ce ţin de onoare şi reputaţie. Modificările şi completările 

aduse Codului de reglementare a conţinutului audiovizual prin Decizia C.N.A. nr. 63/2017 au creat 

o discordanţă între dispoziţiile art. 40 şi cele ale art. 32 alin. (2). 

În context, facem precizarea că discuţia este una mai veche. Constituţia României foloseşte 

sintagma ―drept la propria imagine‖ în textul art. 30 alin. (6) potrivit căruia ―libertatea de exprimare 

nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria 

imagine‖ (s.n.)[31]. În doctrina română, într-o opinie[32] s-a arătat că lezarea dreptului la propria 

imagine de care face vorbire textul constituţional, se poate produce prin captarea, conservarea şi 

difuzarea imaginii unei persoane şi prin montajul realizat din reunirea unor imagini independente, 

făcută cu scopul de a obţine un ansamblu; cu alte cuvinte, că este vorba de imaginea fizică a 

persoanei. Într-o altă opinie[33], opusă, s-a considerat că noţiunea de proprie imagine are o sferă 

mai largă de cuprindere, prin ea exprimându-se rezultanta însuşirilor unei persoane, a concepţiilor 

afişate, a calităţii activităţii profesionale, a comportamentului său, a coeficientului de cinste şi 

lealitate manifestate în raporturile sale cu ceilalţi membrii ai societăţii. S-a spus[34] că toate acestea 

creează o imagine nu grafică, ci conceptuală, reprezentând modul în care este receptată şi evaluată 

persoana respectivă în societatea în care trăieşte.  
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Or, prin acuzaţiile aduse unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, 
acesteia îi este deformată imaginea publică în sens negativ, fiindu-i cauzată şi o puternică suferinţă 

psihică ce rezultă din respingerea socială şi oprobiul public întrucât ―există o circulaţie de păreri, 

observaţii, caracterizări privind pe orice persoană, care toate împreună realizează o imagine socială 

a persoanei respective‖[35]. Demnitatea persoanei umane posedă şi o dimensiune socială, iar 

libertatea de exprimare îşi are limita în respectarea acesteia[36], căci după cum se recunoaşte de 

multă vreme în literatura noastră de specialitate, în relaţiile sociale, ―demnitatea constă în aprecierea 

morală pe care cei care intră în relaţii cu o persoană o dau acesteia, părerea pe care ei şi-o formează 

despre profilul său moral, determinate obiectiv de calităţile, însuşirile morale şi comportarea 

(meritele) acesteia, apreciere manifestată prin stima, consideraţia, respectul celor din jur‖[37].  

Totuşi, trebuie spus că demnitatea umană este un concept complex, onoarea şi reputaţia fiind 

doar două faţete ale sale[38]. Astfel, onoarea este, în acelaşi timp, sentimentul pe care îl are 

persoana că este fără reproş din punct de vedere moral şi juridic şi, totodată, că este considerată ca 

atare de societate[39], conceptul de onoare având nu doar un caracter individual, ci şi unul social. A 

pierde onoarea înseamnă a pierde consideraţia semenilor, de unde rezultă şi legătura dintre onoare şi 

reputaţie[40]. 

Scopul normei prevăzute la art. 40 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual a 

fost acela de a oferi radiodifuzorilor un instrument legal prin care să aibă autoritatea să intervină în 

situaţiile în care invitaţii folosesc un limbaj injurios, pentru a nu se aduce atingere demnităţii unor 

persoane, iar pe de altă parte, pentru protejarea publicului telespectator care are dreptul să vizioneze 

emisiuni care să-şi atingă scopul pentru care au fost realizate: informativ, de divertisment sau 

educativ şi nu de a asista la programe în care se foloseşte un limbaj jignitor, brutal, precum utilizare 

de insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare ori discriminatorii, cu 

comportamente triviale nonverbal[41]. Moderatorul sau prezentatorul unei emisiuni are obligaţia de 

a găsi metode adecvate pentru ca dialogul cu invitaţii lor să fie unul civilizat, deoarece este 

prezumat de lege ca fiind un arbitru echilibrat şi imparţial, astfel încât prin comportamentul său să  

fie un garant al desfăşurării emisiunilor în limitele cadrului legal reglementat.  

În aplicarea dispoziţiilor mai sus enunţate, prin Decizia nr. 391/2018, radiodifuzorul a fost 

sancţionat cu somaţie publică de intrare în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (2) 

şi ale art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului. Sub aspectul nerespectării principiului 

audiatur et altera pars în cazul formulării de acuzaţii la adresa unei persoane, prevăzut de art.40 alin. 

(2) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, C.N.A. a reţinut că, în contextul 

subiectului referitor la cazul unui poliţist pedofil, în cadrul emisiunii, atât prin comentariile din voce 

off, cât şi ale moderatorilor, precum şi prin titlurile afişate pe ecran, au fost aduse acuzaţii 

inspectorului general B.D., fără să fie prezentată şi opinia acestuia în legătură cu faptele ce îi erau 

imputate. În cazul în care acesta ar fi refuzat să-şi exprime punctul de vedere, în emisiune nu a fost 

făcută vreo menţiune sub acest aspect. Consiliul a subliniat că în cuprinsul constatărilor sinteză din 

raportul de monitorizare se precizează faptul că, pe parcursul emisiunii, nu a fost prezentat, direct 

sau înregistrat, vreun punct de vedere al domnului B.D., iar moderatorii nu au precizat că au făcut 

demersuri pentru a obţine o reacţie din partea acestuia. 

La data de 22 mai 2018[42], C.N.A. a constatat că un radiodifuzor nu a respectat prevederile 

art. 40 alin. (3) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual deoarece nu a prezentat pe 

post opinia Arhiepiscopiei X în legătură cu tema unui material înregistrat difuzat ce conţinea 

acuzaţii care îl vizau pe arhiepiscop. În speţă, în cadrul emisiunii ―Ştirile Kanal D‖ (06 decembrie 

2017) s-a făcut următoarea afirmaţie: ―În mijlocul unui scandal fără precedent, Înaltpreasfinţitul T. 

păstrează sfânta tăcere‖. C.N.A. a reţinut că această precizare nu a fost corectă şi nici nu a fost 

făcută cu bună-credinţă deoarece în ziua de 05 decembrie 2017, după difuzarea ediţiei din 04 

decembrie a aceleiaşi emisiuni, Arhiepiscopia X a reacţionat, postând pe site-ul său, un comunicat 

cu titlul ―Ciroza hepatica alcoolică – cauza reală şi oficială a decesului ieromonahului C.‖, însă 

radiodifuzorul nu a ţinut cont de acest document. 
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Prin Decizia nr. 338/2018, C.N.A. a sancţionat un radiodifuzor cu amendă în cuantum de 

15.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) şi 40 alin. (5) din Codul de reglementare a 

conţinutului audiovizual. Sub aspectul încălcării dispoziţiilor art. 40 alin. (5), s-a reţinut că în ediţia 

din 17 decembrie 2017 a emisiunii ―Jocuri de putere‖, moderatorul a folosit un limbaj jignitor, 

injurios la adresa d-lui I.T., precum: ―securistul comunist‖, ―nenorocit‖, ―hoţ‖, ―tâlhar‖, ―bandit 

absolut‖. Tot astfel, prin Decizia nr. 647/2017, membrii Consiliului au constatat că un radiodifuzor 

a încălcat prevederile art. 40 alin. (5) din Codul de reglementare a conţ inutului audiovizual, 

sancțiunea fiind amendă în cuantum de 5.000 lei. S-a reținut că utilizarea unor apelative, cum ar fi: 

―șmenarule‖, „alcoolicule‖, „mincinos patologic‖, nu poate fi justificată în ceea ce-l privește pe 

moderator, persoană care ar trebui să conducă dezbaterea într-un mod imparțial. 

C.N.A. s-a raportat la dispozițiile art. 40 alin. (1) și 64 alin. (1) lit. b) din Codul de 

reglementare a conţinutului audiovizual în Decizia nr. 318/2018 și a sancționat radiodifuzorul cu 

amendă în cuantum de 5.000 lei. Astfel, membrii Consiliului au apreciat că modul de desfășurare al 

dezbaterilor privind subiectul referitor la situația rezervei de aur a României a fost de natură să 

contravină prevederilor art. 40 alin. (1) ce impun ca, în situația în care în programele audiovizuale 

se aduc acuzații unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie 

susținute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuiesc contactate și invitate pentru a-și exprima 

punctul de vedere. Consiliul a considerat că acuzația indusă de titlul „Ce se întâmplă cu aurul 

României, dezvăluiri bombă, I.: Curtea de Conturi să verifice B.N.R. De ce se află aurul României 

la Banca Angliei?‖, precum și cea formulată în timpul discuțiilor între moderatoare și invitatul 

contactat telefonic conform căreia Banca Națională a României ar fi vinovată de pierderea a 

aproximativ 800 de milioane de euro, sumă ce ar constitui dobânda pentru rezerva de aur a 

României, nesolicitată și neîncasată din anul 2005, a fost una deosebit de gravă, cu efecte asupra 

imaginii instituției și a modului în care activitatea acesteia era percepută de publicul telespectator. 

Or, această acuzație factuală nu a fost susținută cu dovezi, din discuții nerezultând confirmarea 

acesteia prin acte oficiale, ci a apărut ca o concluzie personală a invitaților emisiunii, întemeiată pe 

analiza unor informații sau afirmații făcute în cadrul emisiunii, însușite și reluate de către 

moderatoare. C.N.A. a apreciat că era absolut necesară contactarea și prezentarea unui punct de 

vedere al reprezentanților B.N.R. 

Art. 44 alin. (2) privind dreptul la anonimat al victimelor infracţiunilor privitoare la viaţa 

sexuală, componentă a dreptului la viaţă privată, în redactarea primită după modificarea sa prin art. 

I pct. 16 din Decizia C.N.A. nr. 63/2017 prevede: ―(2) Nu poate fi dezvăluită în nici un mod 

identitatea persoanelor care sunt victime ale infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală; se exceptează 

situaţiile în care victimele şi-au dat acordul scris, sub condiţia respectării limitelor de identificare 

stabilite prin acordul încheiat anterior difuzării; acordul prealabil nu poate justifica încălcări ale 

drepturilor şi libertăţilor altor persoane, ordinea publică sau bunele moravuri şi nici nu poate 

înlătura răspunderea furnizorului de servicii media audiovizuale pentru conţinutul programelor, 

prevăzută la art. 3 al Legii audiovizualului‖[43]. Se evită astfel punerea victimelor infracţiunilor 

privitoare la viaţa sexuală în situaţii umilitoare şi degradante. 

Ca noutate, textul art. 47 alin. (1) interzice difuzarea în programele audiovizuale a oricăror 

forme de incitare la ură  naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de 

infracţiuni de genocid contra umanităţii şi crime de război. Alin. (2) preia cuprinsul alin. (1) în 

forma anterioară modificării[44], adăugând doar interzicerea difuzării în programele audiovizuale a 

oricăror forme de manifestări rasiste. După alin. (2), s-au introdus două alienate noi, alin. (3) şi (4) 

cu următorul cuprins: ―(3) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare 

generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, 

cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni 

medicale sau caracteristici fizice. (4) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii 

defăimătoare generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenţei acesteia la un grup/o 

comunitate definit(ă) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare 

sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice‖. 
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C.N.A. a sancționat un radiodifuzor cu amendă în cuantum de 50.000 lei pentru încălcarea 

prevederilor articolelor 40 alin. (1) și (2), 47 alin. (3), 64 alin. (1) lit. a) și b) și  66 alin. (1) lit.a) din 

Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, prin Decizia nr. 316/2017. În speţă, C.N.A. a 

analizat raportul de monitorizare având ca obiect emisiunea „Lumea lui Banciu‖, difuzată în data de 

17 mai 2017 și a constatat că a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 47 alin. (3) din Codul 

audiovizualului, norme care au intrat în vigoare la data de 26 martie 2017, deoarece prezentatorul 

emisiunii a făcut afirmații injurioase despre aromâni, pe care i-a catalogat ca fiind ―primitivi‖, 

―mafioți‖, că și-ar ―trata femeia ca pe un animal‖, că au tradiții ca cele din ―comuna primitivă‖. 

Consiliul a avut în vedere și sesizarea formulată de Comunitatea de aromâni conform căreia ―s-a 

întrecut limita pamfletului jurnalistic, prin denigrarea unei întregi comunități, prin prezentarea unor 

afecte personale ca trăsături definitorii pentru un popor regional, răspândit în Grecia, Albania, 

Republica Macedonia, România, Bulgaria, Asociația Comunitatea Armână din România (Fara 

Armânească), organizație civică a armânilor care luptă pentru drepturile lor culturale, pentru 

păstrarea limbii și culturii armâne, semnalează derapaje de la un jurnalism onest către instituțiile 

statului, care au datoria să apere drepturile oricărui grup comunitar din România‖. 

Prin Decizia nr. 535/2017[45], Consiliul a apreciat că s-au încălcat dispoziţiile art. 47 alin. 

(4) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, dispoziţii cu un caracter imperativ ce se 

circumscriu normelor legale care reglementează respectarea principiului nediscriminării în 

programele audiovizuale. În speţă s-a reţinut că dl. G.V. a făcut următoarea afirmaţie la adresa d-nei 

K: ―Nu este nicio doamnă, doamnă. Doamnă, ascultaţi-mă! E purtătoare ilegală de fustă! Ascultaţi-

mă pe mine! Da (neinteligibil) de discriminare, da?‖ 

 Nu în ultimul rând, prin art. 1 pct. 23 din Decizia C.N.A. nr. 63/2017 s-a modificat şi 

completat art. 93 din Titlul VIII - ―Comunicările comerciale audiovizuale‖[46], alineatele (2) şi (3) 

fiind nou introduse. Conform art. 93 alin.(1)[47], comunicările comerciale audiovizuale trebuie să 

respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă 

a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu 

utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum sunt ele definite de Legea 

nr. 363/2007[48], cu modificările şi completările ulterioare. În baza alin. (2), este interzisă 

publicitatea care prejudiciază după criteriul sex respectul pentru demnitatea umană, aducând 

atingere imaginii unei persoane în viaţa publică şi/sau particulară, precum şi a unor grupuri de 

persoane. În fine, este interzisă utilizarea în publicitate a situaţiilor în care persoanele, indiferent de 

apartenenţa la un sex, sunt prezentate în atitudini degradante, umilitoare şi cu caracter pornografic, 

inclusiv prin folosirea stereotipurilor de gen, potrivit art. 93 alin. (3). 

 Nerespectarea prevederilor mai sus enunţate, se sancţionează astfel: 

 Încălcarea prevederilor art. 47 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual se 

sancţionează cu amendă de la 10.000 la 200.000 lei. În cazul în care C.N.A. decide că efectele 

faptei sunt minore, va adresa o somaţie publică de intrare în legalitate. 

În cazul încălcării dispoziţiilor articolelor 32 alin. (2), 33 alin. (2), 40, 44 alin. (2) şi 93 din 

Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, C.N.A. va emite o somaţie publică de intrare în 

legalitate. Dacă furnizorul sau distribuitorul de servicii media audiovizuale nu intră în legalitate în 

termenul şi condiţiile stabilite prin somaţie sau încalcă din nou prevederile legale enunţate, se aplică 

o amendă contravenţională de la 5.000 lei la 100.000 lei.  

Individualizarea sancţiunii se face luându-se în considerare gravitatea faptei, efectele 

acesteia, sancţiunile primite anterior pe o perioadă de cel mult un an, modul în care furnizorul de 

servicii s-a raportat la aceste sancţiuni, ziua din săptămână şi intervalul de desfăşurare a emisiunii în 

cauză, durata emisiunii şi audienţa înregistrată.  

Radiodifuzorul căruia i s-a aplicat o sancţiune sau i s-a adresat o somaţie de intrare în 

legalitate de către C.N.A. are obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii sau 

ale somaţiei, în formularea transmisă de Consiliu. În cazul serviciilor de programe de televiziune, 

textul somaţiei sau al sancţiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi 

vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul 18,00 – 22,00, din care o dată în principala emisiune de ştiri. 
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În cazul serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră, textul somaţiei sau al sancţiunii se 

difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul 6,00 – 14,00, 

din care o dată în principala emisiune de ştiri. Pentru serviciile de programe de televiziune sau de 

radiodifuziune sonoră care, în intervalele orare menţionate mai sus, retransmit alt serviciu de 

programe, modalitatea de difuzare este stabilită prin decizia de sancţionare sau în somaţie. 

Nerespectarea prevederilor legale enunţate mai sus şi prevăzute de art. 93^1 alin. (1)-(4) din Legea 

audiovizualului se sancţionează cu amendă contravenţională de la 2.500 lei la 50.000 lei.  

În cazul încălcării repetate de către radiodifuzor a dispoziţiilor Titlului III – ―Protecţia 

demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine‖ din Codul de reglementare a conţinutului 

audiovizual, C.N.A. poate decide aplicarea uneia dintre următoarele sancţiuni: a) obligarea 

radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute, între orele 19,00 şi 19,10, numai textul deciziei de 

sancţionare; b) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 3 ore, între orele 18,00 şi 21,00 numai 

textul deciziei de sancţionare; c) reducerea cu până la jumătate a termenului de valabilitate a licenţei 

audiovizuale, cumulată cu sancţiunea prevăzută la lit. a). În sensul legii, aceste sancţiuni pot fi 

aplicate numai gradual, astfel: 1) sancţiunea prevăzută la lit. a), numai după ce, în prealabil, 

radiodifuzorul a mai fost amendat de cel puţin două ori; 2) sancţiunea prevăzută la lit. b), numai 

după aplicarea de cel puţin două ori a sancţiunii prevăzute la lit. a); 3) sancţiunea prevăzută la lit. c), 

numai după aplicarea de cel puţin două ori a sancţiunii prevăzute la lit. b). 

În baza art. 95^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, C.N.A. poate decide retragerea 

licenţei audiovizuale sau a dreptului de furnizare a serviciului media audiovizual la cerere, în 

situaţia săvârşirii de către furnizorul de servicii media a uneia dintre următoarele fapte: a) incitarea 

publicului la ură naţională, rasială sau religioasă; b) incitarea explicită la violenţă publică; c) 

incitarea la acţiuni care au drept scop disoluţia autorităţii de stat; d) incitarea la acţiuni teroriste. 

Potrivit art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, deciziile de sancţionare 

adoptate de Consiliu pot fi atacate direct la secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel, fără 

a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare. Este de 

precizat că termenul de 15 zile nu suspendă de drept efectele acestora.  

Subliniem că dreptul persoanei fizice vătămate de a se adresa pe planul dreptului privat cu o 

acţiune îndreptată împotriva furnizorului de servicii media audiovizuale, nu exclude dreptul de a 

acţiona al C.N.A. deoarece abordarea se face dintr-un unghi diferit şi anume, în primul caz fiind 

vorba despre apărarea unui interes privat, al unei persoane fizice concrete, iar în cel de-al doilea 

caz, este prevalent interesul public. De altfel, răspunderea civilă delictuală nu exclude răspunderea 

contravenţională, raportat şi la textul art. 30 alin. (8) din Constituţie. 

De la data intrării în vigoare a Deciziei C.N.A. nr. 63/2017, Consiliul nu a pronunţat decizii 

prin care să dispună sancţionarea unor radiodifuzori pentru încălcarea prevederilor articolelor 32 

alin. (2), 33 alin. (2), 40 alin. (6), (7), 47 alin. (1) şi (2), 93 alin. (2) şi (3) din Codul de reglementare 

a conţinutului audiovizual[49]. 

3. Concluzii 

În doctrină s-a subliniat pe bună dreptate că ―demnitatea umană este atinsă când relaţia umană 

este lezată, când reciprocitatea recunoaşterii este negată‖[50]. Or, imaginea publică este un factor de 

socializare, în sensul fie al excluderii, fie al integrării în sfera relaţiilor sociale. În societatea 

contemporană, presa influenţează din ce în ce mai mult formarea opiniei publice, iar ―canalele 

media audiovizuale au efecte mult mai rapide şi mai puternice decât presa scrisă‖[51]. Codul de 

reglementare a conţinutului audiovizual, prin dispoziţiile Titlului III – ŖProtecţia demnităţii umane 

şi a dreptului la propria imagineŗ interzice presei audiovizuale să facă afirmaţii prin care să 

degradeze imaginea publică a unor persoane, grupuri sau comunităţi, să difuzeze imagini 

nefavorabile integrării sociale a acestora[52] şi, de o manieră generală, apără demnitatea, ca atribut 

inalienabil al persoanei umane, prin impunerea unui comportament de respect şi protecţie a 

celorlalţi indivizi şi prin interzicerea oricărei atitudini umilitoare sau degradante la adresa omului în 

cadrul programelor audiovizuale. Din cele mai sus arătate rezultă că modificările şi completările 
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aduse acestor dispoziţii prin Decizia C.N.A. nr. 63/2017 sunt un pas înainte în ceea ce priveşte 

protecţia demnităţii umane în domeniul audiovizualului. 
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Abstract:This work is a brief account of its authorřs PhD thesis, which will be held and published in October 

2020. It synthesises Eliza Bițăřs intentions to undertake a rigorous research as to the multiple cultural 

identities of two authors, a Romanian-born one, Panait Istrati, and an Indian-born one Ŕ Salman Rushdie, 
whose literary paths are similar up to one particular point, namely the country they finally choose as their 

homeland: in nuce, both Istrati and Rushdie are born in countries located closer or further to the east than 

the country in whose language they publish and which appears to be their real homeland. The author 
exposes here in a few lines her way of reflecting on the matter of multiple identities and selves and of 

analysing the two writersř works from this particular point of view Ŕ their being both Oriental, in feelings, 

and Occidental, in thought. Relying on previous research from French and Romanian critics and on works 

written by modern-lifestyle philosophers and sociologists who experienced similar disruptions in their lives 
and literary expressions, such as Tzvetan Todorov, as well as on modern several narratologistsř studies, Biță 

concludes such cosmopolitism is inevitable nowadays and will probably become a rule in the future. 
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Prin această lucrare ne propunem să analizăm succint modul în care transpar în operele lui Panait 

Istrati și Salman Rushdie dublele (multiplele) identități culturale ale autorilor, care, după cum 

vom demonstra, pot fi identificați cu naratorii, în special în cazul lui Istrati, despre care critica 

franceză de la începutul secolului al XX-lea afirma că are principalul defect de a spune tot, și a 

cărui operă este scrisă în mare parte la persoana 1 singular, protagonistul predominant având date 

biografice similare cu ale autorului, dar si cu unele personaje, protagoniste sau nu (Adrian 

Zografi, și, la Rushdie, tatăl lui Harun sau Joseph Anton), vom demonstra și vom analiza pe scurt 

ce caracterizează fiecare autor din punctul de vedere al identității culturale conform operei sale, 

apoi vom face o paralelă între cei doi, demonstrând că sunt foarte similari, fiindcă ambii au o 

importantă dominantă asiatică, datorită mediului în care au crescut, dar s-au făcut cunoscuți grație 

mediului occidental și apetenței pentru cultura acestuia, diametral opusă; Orientul reprezintă, 

deci, sentimentele si apartenența familială a celor doi autori, rădăcinile, copilăria, tinerețea, 

libertatea, iar Occidentul, rațiunea, pragmatismul, acceptarea realității materiale în care trăiesc, 

viața de adult și încorsetările pe care le presupune.  

 

1. Dubla identitate culturală a lui Panait Istrati 

 

 Multiplele fațete ale personalității istratiene se reflectă în opera lui. Putem spune ca îl 

recunoaștem parțial pe Panait Istrati în Adrian Zografi, Mihail, Stavru/Dragomir și că echivalează 

cu naratorul din mai toate operele lui scrise la persoana 1 singular, acesta fiind, în general, 

Adrian, căci, potrivit lui Adrian, în Méditerranée lever du soleil, acest narator nu poate 

povesti/imagina ceva ce nu a trăit. Deci de acum, când ne referim la Panait Istrati, în articolul de 

față, se va înțelege și Adrian Zografi și invers, personajul e interschimbabil cu autorul și 

naratorul.  

De altfel, la Istrati, în general, naratorul e la persoana 1 singular, iar Dolores Toma vorbește de 

Adrian Zografi ca și de Panait Istrati și invers, de experiențele lor în bazinul mediteranean, 

folosind ambele nume, al autorului și al personajului-narator. 
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Un subiect dezbătut multă vreme de critica românească modernă este încadrarea lui Istrati în 

categoria autorilor români de expresie franceză sau, pur și simplu, în cea a autorilor orientali, căci, 

în mod evident, nu este român. S-a contestat că ar trebui considerat autor român; de altfel, Dolores 

Toma îl citează  și combate pe Octav Șuluțiu, care invocă apartenența balcanică a lui Istrati, în 

detrimentul celei la spațiul românesc.   

Pentru a evita să mă repet, vă invit să citiți o cercetare mai detaliată a elementelor autobiografice 

din opera istratiană în articolul meu intitulat Universul istratian Ŕ autobiografie sau autoficțiune?, 

care va fi publicat pe site-ul https://gradiva.hypotheses.org/ în septembrie 2019, sau în revista 

Conferinţei internaţionale Spaţii intermediare/ Spaces In Between 2019, organizată în aprilie 2019 

la Miercurea Ciuc de Departamentul de Ştiinţe Umane al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Socio-

Umane şi Inginereşti din Miercurea Ciuc, Universitatea „Sapientia‖ din municipiul Cluj-Napoca, în 

colaborare cu Centrul de Cercetare „Confluenţe Interculturale‖. 

. 

Totuși, pentru conformitate, fluența lecturii și logica argumentării din prezenta lucrare, redau 

aici un scurt citat din acest articol, în care pun față în față argumente pro-autobiografie și pro-

autoficțiune din universul istratian: 

 

În favoarea criticilor care consideră opera lui Istrati ca fiind o autobiografie, avem următoarele 

argumente: 

1. Numele naratorului-erou (căci este evident că există identitate între cei doi în operele 

narate la persoana 1 singular): 

  

1.1. de două ori i se spune lui Adrian Gherasim (în Vocativul românesc, cu grafie 

franceză, e accentuat în interior și e mut la final) în Mes départs, la paginile 147, 148 

și 150, ultima dată după ce se menționează că, în certificatul lui de naștere, la rubrica 

prenume, figurează Gherasimos, prenumele real al  autorului, dar aici cu sufix 

grecesc, și că ar trebui să poarte numele de familie al tatălui – Valsamis
1
, numele 

tatălui autorului;  

1.2.  Mavromati, vorbind de el, de naratorul care povestește la persoana 1 singular, îl 

alintă numindu-l, de doar trei ori în scurta povestire omonimă, o dată  Panaghi, o 

dată Panaiotaki
2
  și o dată Panagaki

3
, care par să fie diminutive grecești ale numelui 

Panait; dar pot părea astfel doar unui cititor cu pregătire lingvistică sau înclinație în 

această direcție și care a fost expus mai mult timp unui mediu elenofon, ceea ce 

restrânge extrem de mult publicul căruia i s-ar adresa o astfel de operă 

autobiografică, dacă am putea vorbi de autobiografie în cazul operei istratiene; i se 

spune Panait tot în Mes départs naratorului o dată (p. 61 în ediția Phebus) și altă dată 

în Pécheur dřéponges Ŕ Bakar, p. 423, ed. Gallimard 1968);  prenumele eroului 

Adrian este o singură dată înlocuit cu prenumele autorului, Panait: în Cum am 

devenit scriitor, volum subintitulat pagini autobiografice de Alexandru Talex, cel 

care a ales textele și îngrijit ediția, capitolul Mama, se redă integral o scrisoare 

adresată de Adrian Zografi mamei sale și semnată Adrian în opera ficțională
4
, dar 

având aici, în așa-zisa autobiografie istratiană, semnătura Panait. 

2. Orașul de origine al eroului si al autorului coincid, la fel numele și profesia mamei, 

renunțarea la scoală la o vârstă fragedă în favoarea primei slujbe, care și ea coincide (băiat 

de prăvălie), ca și două din cele următoare (ucenic la Atelierele mecanice din Docurile 

Brăilei, zugrav),  numele și naționalitatea celui mai bun prieten (rusul Mihail Kazanski), 

                                                             
1 pag. 149 din vol. II Œuvres, ediția Phebus 
2 p. 44, Phebus 
3 pag. 55, Phebus 
4 Œuvres, vol. II, Phebus. 

https://gradiva.hypotheses.org/
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după cum coincide și mirajul exercitat în egală măsură de Orient și de Occident asupra 

amândurora (autor si personaj principal al majorității scrierilor sale). 

 

Mai mult, naratorul din Mes départs (presupus a fi eroul recurent Adrian Zografi, deoarece o 

dată este numit Adrian de către Simon Herdan), mărturisește, la pagina 305 din ediția Gallimard
5
, 

că s-a inspirat în descrierea atmosferei din Chira Chiralina din două cartiere cosmopolite ale 

Brăilei, de unde deducem că naratorul acestui roman, pe care, datorită narațiunii la persoana 1, 

avem motive să îl considerăm ca fiind eroul faptelor narate, își atribuie paternitatea unei opere 

literare semnate de omul și scriitorul Panait Istrati, care semnează și romanul Mes départs. În plus, 

Adrian și Mihail, personaje recurente în operă, evoluează, deci putem considera că au modele reale.  

 

Atracția pentru cultura franceză l-a făcut pe Istrati să scrie în această limbă, lucru care i-a adus și 

faima. 

 Citindu-i opera, un întreg univers de personaje individuale sau colective care funcționează 

interdependent și sunt, uneori, interschimbabile, plasate în medii cu atât mai complexe cu cât 

abundă de acest gen de personaje, ceea ce, pe bună dreptate, bulversează un cititor neavizat, 

distingem următoarele identități culturale conturate mai clar sau mai puțin evident la Panait 

Istrati:  

- greacă, doar aparent pasivă, căci, la o primă citire, pare să transpară doar în unele nume și în 

atracția protagonistului față de Grecia și dorința de a lucra pentru greci în copilărie, plus 

folosirea de către narator a mai multor termeni de origine greacă, neologisme în limba 

română, și a unor dialoguri într-o limbă greacă transcrisă fonetic, precum și a unor exemple 

din Căpitan Mavromati, și din toată opera în franceză;  

-română – predominantă, căci autorul pare să-și asume un rol pedagogic, făcând cunoscute 

ruralitatea, tradițiile și cultura română lumii francofone răspândite pe cinci continente (Africa, 

Asia, Europa, Polinezia, Canada și puțin din America de Sud, câteva insule din Atlantic);  

- franceză - aproape la fel de pregnantă ca identitatea românească, autorul transpunând și 

explicând în franceză expresii, cuvinte, concepte românești, transcriind fonetic sunete proprii 

doar limbii române pentru a le face accesibile cititorului francofon,  demonstrând o măiestrie 

aparte în alternarea codurilor lingvistice, întocmai ca un locutor bilingv și jucând rol de medium 

între cele două culturi, pe care le respectă și le iubește deopotrivă. 

 

Și identitatea multiplă e tributară sorgintei orientale a celor doi (Panait Istrati și Salman Rushdie); 

asta fascinează la ei, ca și mirajul multifațetat al unei pietre prețioase ce atrage călătorul spre 

Orient, faptul că ambii autori revitalizează stilul de viață și tradițiile orientale (mituri, povești, 

motive din basme folclorice orientale la Rushdie, iar la Istrati, natură, climă, stil de viață și 

tablouri atent surprinse cu scene din țările orientale vizitate, descrieri expresive, pline de culoare, 

având puterea evocatoare a unor secvenţe cinematografice
6
), ambii erijându-se în intermediari 

între culturile asiatică și occidentală. Panait Istrati face acest lucru urmând exemplul din mediul 

multicultural în care a crescut. 

Căci, dacă Lamartine spunea că lumina (soarele) oriental(ă) ajută la recunoaștere-cunoaștere 

(termeni alăturați pentru prima dată de Nerval), Orientul îl ajută pe Panait Istrati să se descopere 

și să-l cunoască și pe Mihail, lumina orientală citată de D. Vasilescu în opera lui Lamartine fiind 

                                                             
5 Panait Istrati - La jeunesse d'Adrien Zograffi -Codine - Mikhaïl - Mes départs - Le Pêcheur d'éponges, Paris, 

Gallimard, 1984 
6 Străzi pestriţe de Orient, cafenele cu fumători  trăgând din ciubuc, căsuţe dărăpănate, cu rufe întinse pe terasă, 

prăvălii cu mărunţişuri în culori aprinse, înghesuite într-un spaţiu de doi metri cubi, zaharicale întinse pe plăci de 
marmură, sute  de cărucioare împinse cu mâna sau măgăruşii cu panerele -n spinare, purtând toate neamurile de fructe 

şi trufandale, cârduri de copii arabi, zdrenţăroşi şi nespălaţi aţinând cu mare tapaj calea trăsurilor, de unde totdeauna 

cade un bacşiş, cuvânt provenind  chiar din limba lor.(Panait Istrati – În lumea Mediteranei. Răsărit de soare, Editura 

Semne, București, 2011) 
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un instrument în căutarea de sine a personajului-autor-narator. Opera istratiană este deci o 

confesiune, un autoportret, cu atât mai tulburător cu cât este pe atât de sincer și de exhaustiv pe 

cât își dorește să fie, atât din punctul de vedere al locvacității, cât și al bogăției lexicale, deci 

lingvistic, aducând o contribuție importantă culturii europene. Panait Istrati apare ca un demn 

reprezentant al rolului jucat de statele române de-a lungul istoriei, de scut între Orient și 

Occident. Cosmopolitismul său îl face să aparțină în același timp ambelor spații  și îi conferă 

capacitatea de a le oglindi pe fiecare în beneficiul comunicării cu celălalt. Cititorul occidental 

este fermecat de culoarea și miresmele orientale ale vieții descrise de Panait Istrati ca 

desfășurându-se în exoticul spațiu balcanic în care a crescut și a hoinărit (sau, ca să-l cităm pe 

autor, a vagabondat) în tinerețe, iar orientalul se recunoaște în aceste povestiri și își vede năruite 

visurile despre superioritatea civilizată a Occidentului (un miraj, o Fata Morgana și pentru 

orientali), la fel cum Mihail încearcă să i le năruie lui Adrian. Deci, în final, mentalitatea lui 

Mihail devenind și a lui Adrian maturizat cu forța în Occidentul mai dur decât sperase, cele două 

personaje se oglindesc: Mihail e, într-un fel, Panait Istrati sau Adrian de mai târziu, un mentor 

căruia îi ignoră sfaturile pentru a se convinge singur. 

În concluzie, identitatea culturală orientală a lui Panait Istrati se dovedește a fi predominantă, căci 

în Orient se simte Adrian Zografi cel mai bine, cel mai acasă, fie că e Liban, Dobrogea (orientul 

românesc), sau Grecia, fie că e Egipt. Dar faptul că Panait Istrati s-a simțit, poate, mai în largul 

lui scriind în franceză contribuie la contradicția definitorie pentru acest autor care, ca și Salman 

Rushdie, pare sfâșiat între două personalități distincte, dacă nu opuse, nu doar geografic, ci și 

cultural (occidentală și orientală). Conform lui Jacques Baujard, în Lřamitié vagabonde, 

Șeherezada l-ar fi ales pe Istrati drept amant, Sindbad drept căpitan de vas, iar Aladin l-ar fi făcut 

duhul lui.  

Considereăm că această exprimare este prea poetică și îndrăznim să o pastișăm, parafrazând-o 

astfel: dacă Rushdie, autorul, poate fi identificat cu personajul Rașid (numele par chiar 

anagrame), cu a cărui ocupație tradițional-asiatică și africană se aseamănă și ocupația autorului – 

scriitura, Istrati este o Șeherezadă modernă, care, pentru a supraviețui în lumea pragmatică 

occidentală în care se vede zvârlit, povestește, și povestește și povestește. 

 

Diane Vasilescu, citându-l pe Nerval (recunoaștere-cunoaștere), vorbește de transformarea 

sinelui în raport cu lumina orientală, dar și de multitudinea culorilor în contrast cu haina neagră 

(care ar reprezenta uniformitate, mediocritate) a Occidentului (Nerval: monde en habit noir), deci 

călătoria inițiatică a autorului-narator-personaj Panait Istrati este o căutare de sine (o necesitate 

existențială). 

Diane Vasilescu menționează și arta contemplării ca pe o baie placentară, al cărei scop este 

atingerea unei a doua perfecțiuni, observând că, la Istrati, pasiunea pentru Aventură si mai ales 

teama de banala mediocritate incită privirea să se întoarcă spre Orientul mediteranean, fără a fi un 

parcurs spiritual (conform lui Dolores Toma) sau mistic. Plecând, Adrian (pentru conformitate și 

pentru a facilita lectura, vom numi personajul principal Adrian în prezentul articol, dat fiind că și 

el este prezent în opera istratiană cu cel puțin două identități – franco-român cu rădăcini elene) se 

va lăsa sedus, subjugat de atracția aventurii si a cosmopolitismului înconjurător. 

 

 

2. De ce alăturarea acestor doi autori? 

 

Panait Istrati și Rushdie sunt caracterizați de aceeași contradicție : atrași și de Orient și de 

Occident, ținând de ambele din punctul de vedere al originii și alegerii ca țară de suflet și 

mentalitate, dar tânjind după cealaltă jumătate de identitate când sunt în spațiul geografic al 

uneia singure. Întocmai ca personajul-autor-narator Țvetan Todorov în Omul dezrădăcinat. 
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La Panait Istrati,  doar aparent identitatea greacă este pasivă, căci ea se impune, în final, în 

fața celorlalte două, una intrinsecă (cea română), alta care ține de înclinație, chemare sau opțiune 

(cea franceză). 

La Salman Rushdie, deși avem a face cu un Orient mai îndepărtat decât Balcanii istratieni, 

inclusiv zona sud-estică a României populată de reprezentanți ai acestora, cele două identități 

predominante (britanică și indiană) sunt, și ele, tulburate periodic de vise orientale, care se traduc 

fie prin influențe în opera literară (basmul Harun și marea de povești,  romanele aparținând 

genului realism magic, respectiv Copiii din miez de noapte, Shalimarclovnul, Ultimul suspin al 

maurului, nuvela Părul profetului, controversatul roman Versetele satanice), fie prin însuși 

numele de acoperire ales în romanul aparent autobiografic Joseph Anton, inspirat, conform 

mărturisirilor dintr-un interviu, de numele a doi dintre autorii săi preferați – Joseph Conrad și 

Anton Cehov, poate nu întâmplător proveniți exact din Marea Britanie și o țară asiatică, deci 

tributari acelorași identități care par să și-i dispute pe Istrati și Rushdie. Nici unul, nici celălalt nu 

aderă la nimic, nu se consideră acasă în niciun loc anume, nu se stabilește într-adevăr nicăieri, 

fiind mereu hoinari, nicăieri ei înșiși, sau acasă și, totuși, peste tot acasă, adaptându-se cu ușurință 

datorită acestui cosmopolitism dat de multitudinea identităților, ca niște evrei rătăcitori. Istrati, 

literalmente, iar Rushdie doar cu gândul, ca artist. 

Dar, spre deosebire de Istrati, care a revenit la limita dintre Orient și Occident, blamând 

răceala acestuia din urmă, Rushdie își alege drept patrie Occidentul. 

Analizând romanele Haroun și marea de povești, Shalimar clovnul, Ultimul suspin al 

maurului, Surâsul jaguarului, Copiii din miez de noapte și nuvela Părul profetului, de Salman 

Rushdie, conmstatăm ca fiind evidentă apartenența naratorului la două lumi și capacitatea acestor 

lumi de a dezvolta duble identități culturale, pornind de la identitatea lingvistică unică inițială și 

insistând asupra complexității pe care o presupune această dedublare, traversând căutările de sine 

ale naratorului, toate acestea în raport cu insiprația autobiografică a autorului. Pentru a deveni un 

locuitor al lumii, singura lui opțiune este să accepte diferențele care îl separă de ceilalți și de alte 

spații, să depășească orice limită și să se transforme, devenind fie la fel ca celălalt, fie complex, 

având o identitate dublă, care ține de locurile cărora le aparține și se manifestă, pe rând, în fiecare 

din aceste locuri, permițându-i, paradoxal, să fie pe de-a-ntregul el însuși ambele (este și cazul lui 

Istrati, un scriitor cu puternice rădăcini balcanice și al lui Țvetan Todorov, despre care 

teoreticianul literar vorbește în eseul Lřhomme déraciné). 

Această dublă identitate este bogăția pe care deducem că ar permite-o conviețuirea 

armonioasă cu Celălalt, în care sinele și interlocutorul a cărui existență nu o poate ignora se 

bazează pe ceea ce au în comun pentru a comunica, a se înțelege și își sporesc cunoștințele, 

experiența și capacitatea de relaționare acceptând și îmbrățișând și diferențele, permițând, astfel, 

crearea de oameni noi, complecși, deci, superiori, într-o anumită măsură, variantelor inițiale ale 

sinelui și celuilalt. Viziunea ne este sugerată și de lucrarea de eseuri sociologice și imagologice 

Cucerirea Americii. Problema celuilalt, în care Todorov accentuează partea negativă a 

descoperirii și cuceririi Americii de către coloniștii spanioli pentru a-și sensibiliza cititorii, 

făcându-i să mediteze asupra relației cu celălalt. 

Căci, după cum observă și Ion Pop în prefața propriei traduceri a Omului dezrădăcinat, 

publicată de Editura Institutul European în 1999, este surprinzătoare trecerea lui Tzvetan 

Todorov de la opere din domeniul teoriei literare la  o „eseistică în care semioticul comunică 

intim cu eticul, în ceea ce va numi într-un titlu de carte din această suită, Morale ale istoriei;‖ 

 

 „evenimente reale vor fi interpretate, mai precis, dintr-o perspectivă comunicațională, vor fi 

interogate pentru ceea ce pot ele spune cu privire la posibilitățile de înțelegere cu celălalt, dintre 

eu și tu, dintre noi și semenii noștri‖ (Tzvetan Todorov, Omul dezrădăcinat – eseuri de ieri și de 

azi, 1999, Prefață, pag. 5). 
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Demn urmaș al generației de intelectuali angajați din Europa occidentală a începutului de 

secol al XX-lea, Tzvetan Todorov nu a putut rămâne indiferent la criza determinată de 

necesitatea adaptării la conviețuirea forțată a tot mai multor și a din ce în ce mai diverse 

comunități într-un spațiu limitat [Clifford Geertz, citat de Ulf Hannerz:  

 

„următoarea necesitate constă în a spori posibilitatea unui discurs inteligibil între oameni 

destul de diferiți unul de celălalt... și, totuși, închiși într-o lume în care, așa cum au fost așezați, 

într-o legătură nesfârșită, e din ce în ce mai greu să nu-și stea în cale unul altuia‖ (Ulf Hannerz, 

Anthropology‘s World – life in a twenty-first century discipline, 2010: 89).] 
7
 

 

 și s-a văzut nevoit să intervină, punându-și atenția și geniul cercetător în slujba unei analize 

aprofundate a resorturilor psihologice care stau la baza comunicării și conviețuirii pașnice a 

unor personalități diferite, descoperind, ca unică soluție pentru viață, cunoașterea, înțelegerea 

și acceptarea diversității, și, pentru progres, continuarea acestora printr-un schimb de 

cunoștințe și practici care să creeze o nouă ființă umană, cea a viitorului, purtătoare a două 

sau mai multe identități. 
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Abstract: Multiculturalism has become one of the most discussed topics in recent years and this has been 

possible due to its profound implications in a multitude of areas - especially in the legal, social sciences, 
politics, and last but not least of ethics - areas that allow us to understand and discuss this phenomenon 

under different aspects and opinions. Therefore, the notion of a "multicultural" society cannot be limited to 

the mere indication of the coexistence of different cultures in a given national context, but necessarily refers 
to a particular way to relate to each other. Thus, a society can be defined as "multicultural" insofar as, 

within it, all differences in customs, culture and ethnicity are equally respected. 
In the present European society, this phenomenon of multiculturalism can be perceived by the fact that there 
is a real possibility of a peaceful coexistence between the different cultures of the countries of the old 

continent and the way in which it can be materialized. Thus, Goethe's assertion that true European unity 

gives culture and implicitly the cultures of European states, while politics and ideology can destroy
1
 it 

becomes an essential point of view. It should be noted that, on the basis of this principle, there is, of course, 
the contemporary democratic state in which the recognition of fundamental rights has become the 

cornerstone and at the same time constitutes the premise on which the political, institutional, social and 

cultural pluralism of the Union states Which through today's constitutions have become the most significant 
expression of the idea of European unity and multicultural manifestations. 

Therefore, the present study intends to illustrate the implications of the cultures of the member states of the 

European Union in the Cohesion Policy of the European Union
2
, observing that in the evolution of the 

history of the idea of European unity, multiculturalism becomes an important image vector. Also, a detailed 
analysis of the relationship between Europe and the set of phenomena of change identified in the expression 

of multicultural societies will be pursued. To this end, we will begin by clarifying as much as possible the 

meaning of the concept of European identity as well as the much evoked multiculturalism. 

 
Keywords: European identity, cultural diversity, multiculturalism, multicultural society, cultural pluralism, 

cohesion policy of the European Union 

 

 

Introductory note 

     The subject of multiculturalism causes different debates between European institutions based on 

different concepts with different legal relevance but with a common legal framework: EU law. 

However, social reality makes us realize that normative acts, however studied and comprehensive, 

are never enough to be able to meet all the needs expressed by the present society.  

        The general theory of the adherence of the legal system to society is quite difficult to 

understand because it would lead us to far too broad and complex reflections in the study that we 

propose to achieve. Therefore, the study will mainly focus, but not exclusively, on EU legislation as 

well as the analysis of European identity, cultural pluralism, and cultural protection, seen through 

the paradigm of the concept of cultural diversity. In this context, particular attention will be paid to 

the theme of multiculturalism. 

                                                             
1 W.Goethe, Ombra completa, Madrid, Aguilar, 1987. 
2 Dan Drosu Şaguna, Daniela Iuliana Radu, Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2014-2020, Strategia Europa 

2020, Buccharest, C.H.Beck Publishing House, 2016. 
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     It is true that this last expression refers to the cooperation of all EU Member States, states that 

come up with heterogeneous cultural heritage but who succeed in developing the concept of 

multiculturalism, protect and strengthen the "common cultural heritage of Europe"
3
. 

Multiculturalism has become a perfect symbiosis between law and culture, helping the European 

citizen in a rather complex social system. Therefore, the main criterion on which the legal concept 

of the European identity promoted in the current European society is based, refers to the definitivity 

of the relevance of collective identity based on the social heritage
4
. 

   

  2. Preliminary considerations on the concept of European identity 

   In order to answer the question of whether there is a European identity
5
, a brief introduction of the 

concept of general identity should be made. When we talk about identity, we must first address the 

individual dimension. Thus, according to Muchielli, identity could be defined as "an assemblage of 

material, social and subjective relatives"
6
, the identity consisting in clarifying who is someone, both 

as a social person and as an individual, enrolling in a evolutionary process, progressive modeling, 

reorganizing according to social life events
7
. From a sociological and legal point of view, this 

perspective was supported by doctrines related to individualism and liberal constitutionalism. 

   On the other hand, there is also a collective dimension of identity, which may be national identity, 

indicating "the characteristics that derive from it in the subject of a group that shares certain 

common characteristics"
8
. Beyond provincial or group beliefs, with primacy, what is called national 

consciousness, but they are found in the public, political discourse, because at individual level, 

collective identity can be dethroned by other priorities
9
. "Recent theories argue that identity is no 

longer a private matter but becomes a political issue
10

. 

  We cannot fail to notice that this definition refers, in fact, to very heterogeneous situations: to 

human groups formed by individuals with innate characters, biologically inherited, the catalyst 

element of which is culture, which is inherited socially
11

. Especially this second situation was 

supported by the sociological doctrines of the communities
12

 that declared that "the individual is 

what is by virtue of the groups in which he socializes"
13

. 

     European identity, and implicitly the national identity of each member state of the Union, means 

Europe, Europe of yesterday and today
14

. Europe of yesterday, in which the nations - a period of 

national tradition - and today, of modernity and postmodernity in which the national identity 

emerge with the European one, are in a continuous connection
15

. 

    In this context, the legal doctrines that have defined as a consequence the principle of social 

pluralism that has become in time, the ideal instrument in recovering the historical values and the 

tradition
16

 that a people base their national identity and why not, their own existence over the years 

of restraint and not only. The way to interpret collective identity as a result of social patrimony has 

                                                             
3TFUE, accessed on 19.01.2019. 
4 Mark C. Taylor, Le radici dellřio. La costruzione dellřidentità moderna, Milano, Feltrinelli, 1993. 
5Iordan Gheorghe Bărbulescu, Noua Europă. Identitate şi model European, Iasi, Polirom Publishing House, 2015, 
p.33. 
6Alex Muchielli, Noua psihologie, translation by  Dinu Grama, Bucharest, Scientific Publishing House, 1996. 
7Erik H.Erikson, Identity: Youth and Crisis, Reprinted, Revised, Revised Edition, Editor WW.Norton, 1994.  
8Arthur Schopenhauer, Despre împătrita rădăcină a principiului raţiunii suficiente: o disertaţie filozofică, translation 

by  Gabriel Radu, Bucharest, Humanitas Publishing House 2008. 
9 Lucian Boia, România ţară de frontier a Europei, Bucharest, Humanitas  Publishing House,  2015. 
10 Zygmunt Baumann, From Pilgrim to Tourist ŕ or a Short History of Identity. in Craig Calhoun (ed.). Social Theory 

and Politics of Identity. Oxford: Blackwell, 1994, p. 19-21. 
11

 P. Häberle, Costituzione e identità culturale. Tra Europa e Stati nazionali, Milano, Giuffrè, 2006, p. 59. 
12 C. Taylor., op.cit. 
13 V. Angiolini., Diritto costituzionale e società multiculturali, in Rivista AIC, n. 4/2015. 
14Identitate naţională între tradiţie şi modernitate, disponibil pe www. fift.ugal.ro/revista desociologie/…/Identitate 

naţională între tradiţie şi modernitate, accessed on 25.01.2019. 
15 Ibid. 
16 P.Häberle, Costituzione e identità culturale. Tra Europa e Stati nazionali,  Milano, Giuffrè, 2006, p. 58. 
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been quite recently synthesized in the expression of "cultural liberalism"
17

 and, more clearly, in the 

expression of the concept of "multiculturalism"
18

 that we will develop a bit later. 

      Through the concept of European identity along with the national identity
19

 as stipulated in the 

current European Union (EU) legislation, we understand the satisfaction of the needs of today's 

multicultural society, which implies cultural pluralism and the concept of multiculturalism. 

 The coexistence of European identity with national identity in European Union (EU) law has been 

interpreted by the European doctrine in two ways: a) in an approach in which the concept of 

European identity and national identity will be based on the cultural heritage of the past; 

b) in an approach, in which the same double concept should be seen in a future perspective
20

. After 

the first approach, we wondered if the European Union (EU) is addressing exclusively past culture 

or if, after all, it offers ideas aimed at opening up to the multicultural society today
21

. 

    From the analysis of the EU's primary legislation, it is clear that both Article 22 of the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union, according to which the Union respects cultural, 

religious and linguistic diversity
22

, and Article 167 TFEU, does not refer to the concept of pluralism 

cultural, which would involve certain bottom-up cultural choices from spontaneous communities, 

but rather the concept of cultural diversity, which would instead make hierarchical cultural choices, 

top-up even by the state. Therefore, the EU's approach to cultural diversity has been (and is) "top-

down"
23

. 

     Indeed, the same article of the TFEU, referring to "European Union (EU) cooperation with third 

countries and international organizations competent in the field of culture" gives the concept of 

cultural diversity a different interpretation
24

. 

        Cooperation between Member States in the field of culture has also been possible through the 

respect of the UNESCO Convention
25

 on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 

Expressions of 2005
26

, endorsed by the European Union (EU) in 2006
27

. The Convention clarified 

that cultural diversity is not a matter of concern to local communities formed by the same 

individuals who practice it. In other words, the current European Union (EU) legislation allows us 

to preserve our cultural identity, the collective approach of the past being managed by public 

authorities. 

     This last conclusion allows us to respond to the needs of today's multicultural society that 

Europe cannot ignore. As regards the public actions of the EU's governing bodies, referring strictly 

to cultural diversity - as a fruit of the freedom of each Member State - propagate, promote and 

protect the cultural heritage of each Member State
28

. 

    

   3. What is multiculturalism? 

   Multiculturalism is a difficult concept that lends itself to many interpretations and whose 

definition has led to countless political and philosophical debates. It can be defined as the 

                                                             
17 Homi K. Bhabha, The Location of Culture, London:Routledge, 1994. 
18 Ibid 
19 Constantin Cucoș, Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale, Iasi, Polirom Publishing House,  2000, p.17. 
20 Hartley Trevor, The Foundations of European Union law,Oxford, Oxford University Press, 2014, p.27. 
21 Salat Levante, Multiculturalismul liberal, Iasi,  Polirom Publishing House , 2001, p.23. 
22Article 22, Charter of Fundamental Rights of the European Union - EUR-Lex - available at https: //eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? Uri = OJ: C: 2010: 083: 0389 ... ( accessed on 22.01.2019). 
23 Ibid. 
24

Article 167, TFEU, accessed on 22.01.2019. 
25 UNESCO, Ministerul Culturii, disponibil pewww.cutura.ro/unesco, accessed on 21.01.2019. 
26 Convenţia asupra protecţiei şi promovării diversităţii expresiilor- disponibilă pe https:// lege5.ro/…/ Convenţia asupra 
protecţiei şi promovării diversităţii expresiilor cult/…/accessed on 22.01.2019. 
27 Eurlex europa.disponibil pe /https://eurlex.europa.eu/eli/dec./2006/973/oj?...eli%3 A2006%3A973AoJ1, accessed on 

22.01.2019. 
28 Richard L. Wiseman, Intercultural communication theory, London,Sage Publications, 1995, p.25. 
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expression of coexistence between different cultures. It remains proverbial Will Kymlicka's 

statement that "multiculturalism is as old as humanity"
29

. 

      The term "multiculturalism" can be correlated with the expression, cultural diversity the 

European Union is promoting. It has proved to be an important opportunity for enrichment and, at 

the same time, a formidable tool for cooperation between Member States, and in this respect 

multiculturalism or cultural diversity characterizes contemporary liberal societies
30

. 

   Therefore, the term multiculturalism is perceived at the level of today's European society as an 

effective political vector by managing cultural diversity at a given moment and space,  in liberal-

contemporary democracies, with particular attention to Europe. Let us make it clear that 

multiculturalism must not be confused with interculturality. Even though both phenomenes have to 

do with socio-cultural pluralism, the term multiculturalism is used to emphasize the political and 

social implications of contemporary cultural dynamics, while interculturality refers to the 

transformations to which culture is subject as a result of population migration
31

. 

    In other words, multiculturalism refers to the social and political problems caused by the 

coexistence of the identity of different cultures of the same society, in our case the present 

European Union (EU) society, while interculturality refers to the processes of cultural change 

generated by the exchanges between distinct cultures, resulting in the production of new cultural 

objects or hybrid objects, whether these are related to symbols, artifacts, languages, religious 

beliefs, etc
32

. 

     Multiculturalism has become an important political project, its specificity being designed to 

establish social integration through the public recognition of "foreign" identities and cultures 

compared to the traditional national framework
33

. It is also a source of renewal and revitalization of 

political and social institutions, which is essentially a political model of social coexistence worthy 

to be followed by all EU Member States (EU) and beyond
34

. 

    

    4. "Cultural pluralism" and "cultural diversity" 

    In EU law, the term "pluralism" is found in the opening of the Lisbon Treaty 2009
35

. Pluralism in 

Europe and the way in which cultural diversity is treated in the process of European policy-making 

are sensitive issues. Prospects from research into social sciences and humanities are at the heart of 

EU legislation
36

. The question is: how can cultural diversity be hosted within European societies? A 

first answer would be that the European Union (EU) states
37

 focus on "pluralism and religious 

diversity, social cohesion and integration in Europe"
38

 with projects funded under the sixth
39

 and the 

Seventh Framework Program for Research
40

. Topics of central importance for Europe are 

                                                             
29 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights Oxford Political Theory, Oxford,  

Clarendon Press Publishing House, 1996. 
30 Ibid 
31Teodor  Cozma(coord.) O nouă provocare pentru educaţie: interculturalitatea, Iasi,  Polirom Publishing House, 2001. 
32 Gerd Baumann, Steven Vertovec, Multiculturalism, London,  Taylor&Francis Publishing House, 2011. 
33 Gerd.Bauman , Lřenigma multiculturale, Bologna, il Mulino, 2003. 
34 Ion Diaconu, Cultura şi drepturile omului. Identitate. Diversitate. Multiculturalsim, Bucharest, ProUniversitaria  

Publishing House, 2012, p.23. 
35 TFUE, accessed on 27.01.2019. 
36  Pizzorusso, Minoranze e maggioranze, Torino, Einaudi, 1993, p. 71. 
37 Pluralism and religious diversity, social cohen and…Net4Society https://www,net4society.eu/.../pluralism-and-

religious-divers... 
38 Pascal Fontaine, Construcţia Europeană de la 1945 până în zilele noastre, Iaşi, Editura Institutul European, 1998, 

p.21. 
39 Horizon 2020 pe scurt- Programul –cadru pentru cercetare…-Europa https://ec.europa.eu/programmes/horizon 2020 

/sites/ H2020-Ro_Ki0213413RON.p., accessed on 27.01.2019. 
40Cel de-al Saptelea program C(pc71- European Commission https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf7 broschure_ropdf. 

accessed on  27.012019.  

https://www.google.ro/search?hl=ro&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Oxford+Political+Theory%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://ec.europa.eu/programmes/horizon%202020%20/sites/%20H2020-Ro_Ki0213413RON.p
https://ec.europa.eu/programmes/horizon%202020%20/sites/%20H2020-Ro_Ki0213413RON.p
https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf7
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addressed, particularly with regard to social inclusion and innovation
41

. Given the strong emphasis 

on increasing inclusion and social cohesion in Europe 2020
42

, the results of these projects could 

play an important role in bringing new knowledge and perspectives into the process of European 

policy making. 

    Key issues addressed by researchers are how different European policies can support the goal of 

achieving cultural life in Europe and policies that correct the needs of the individual and society as 

a whole, also relying on fundamental notions of equality and human rights. These ideas allow a 

profound rethinking that should be taken into account by European pluralistic societies. We ask 

whether, instead of the principle of cultural pluralism, the concept of cultural diversity is the main 

way of giving meaning to the collective dimension
43

. 

    In European legislation, national states are collective entities with different beliefs and cultures, 

but whose difference, however, becomes a value to be protected. Today diversity is one of the three 

ideals (security, diversity, solidarity)
44

 of constitutional policies that constitute the guiding concepts 

and driving forces "for reform" instead of the traditional French revolutionary triad "(liberty, 

equality, brotherhood) the verb used in the expression "Union respects cultural diversity" is 

essential. It is understood here that "respect for the Union" is limited to individual Member States 

(alluded to "institutional pluralism")
45

 having different cultures, depending on them the recipients of 

"respect for the Union" are therefore local authorities, political institutions with national identities 

and not social formations, carriers of cultural pluralism, spontaneous multiculturalism
46

. 

    In conclusion, from the comparison of cultural pluralism and the concept of cultural diversity, a 

distinct differentiation is made: while the first (cultural pluralism) evokes attention to free social 

groups, the second (cultural diversity) leads back to states. 

        Continuing to examine the impact of the cultural diversity concept of the Treaty of Lisbon, 

which states that "[the Union] respects the richness of its cultural and linguistic diversity and 

oversees the safeguarding and development of European cultural heritage"
47

, it is noted that apart 

from the concept of cultural diversity, the other the concept introduced here is that of "linguistic 

diversity", which only does it anticipate the provision of art. 167 TFEU
48

 entirely devoted to the 

topic of "culture", in a unitary reflection. Starting from the point of view of the legal rule, it really 

seems to present two ways of understanding "cultural diversity": the first concerns the competence 

of the Member States and their relationship with the European Union (EU) within its borders, the 

second referring to the Union's competence with its member states - beyond their borders - to the 

rest of the world
49

. 

                                                             
41 INCLUZIUNEA SOCIALĂ, disponibilă pe https: //ec.europa.eu/…/European-semester_thematic-

fact_sheet_social_inclusion_ro.pdf., accessed on 27.01.2019. 
42 EUR-Lex-52010DC2020-EN-EUR-Lex- Europa, https://eur.Lex.europa.eur/legal-

content/RO/TXT?uri=Celex%3A52010DC2020, accesat  on 27.01.2019. 
43Delia Ferri, ,,La Convenzione UNESCO sulla diversità culturale: sviluppi e prospettive della sua attuazione 

nell‘Unione europea‖, in Baruffi M.C., a cura di, Cittadinanza e diversità culturale nello spazio giuridico 
europeo,CEDAM, 2010. 
44A. Celotto, ,,Nediscriminare; Diversitate culturală, religioasă și lingvistică‖, in Bifulco R., Cartabia M., Celotto A., 

editată de "Europa drepturilor, Comentariu privind Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Bologna, il 

Mulino, 2001, p.176. 
45 Alessandro Pizzorusso, Minoranze e maggioranze,Torino, Einaudi, 1993, p.72. 
46 Ibid 
47The Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, 

signed in Lisbon on 13 December 2007, was published in the Official Journal of the European Union (JOUE) C306 / 1 

of 17.12.2007, accessed on 01/28/2019. 
48The legal norm dates back to the 1992 Maastricht Treaty and originally corresponded to Art. 151. The diversity gap 

(unrelated to culture) can be found in other TFEU legal acts such as, for example, in Article 151 referring to the 
diversity of national practices related to social services as well as art . 152 referring to the diversity of systems national 

rules on the role of social partners. 
49 Lauso Zagato,  La problematica costruzione di unřidentità culturale europea.Un quadro più favorevole dopo 

Lisbona?,in Zagato L., Vecco M., Le culture dellřEuropa, lřEuropa della cultura, Milano, FrancoAngeli, 2011. 
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  As regards the first way of understanding cultural diversity within the EU's borders, in accordance 

with the TFEU, as stated above, "The Union shall contribute to the full development of the cultures 

of the Member States while respecting their national and regional diversity, while underlining 

common cultural heritage"
50

. 

    It should be recalled that the subject of "culture"
51

 belongs to the Member States and, therefore, 

the first approach to cultural diversity from the perspective of the States itself is nothing but the sign 

of the implementation of this competence reserved for them. Instead, the EU has a task of 

integrating, supporting, coordinating or completing state action. In this respect, it is worth 

considering a few considerations: firstly, the question of cultural diversity must be reiterated. In this 

regard, we can talk about the existence of many cultures, cultural diversity being a source of wealth 

for the Union. Therefore, each sovereign state must defend its own specificity according to its own 

nature
52

. It is up to each Member State to define both the concept of culture and the cultural 

diversity and hence of their cultural products. 

     By saying that the Union contributes to the full development of Member States' cultures, it can 

be understood that, where there is no cultural development of a single state, the authority of the 

European Union may feel the right to interfere in an integrated way, to support a policy the state, 

until it actually accomplishes the desired fullness
53

. But in addition to supporting actions, the 

European Union (EU) has also retained other expertise in coordinating and finalizing European 

policies in favor of national and regional cultural diversity
54

. 

  Coordination is done by encouraging "cooperation between Member States"
55

 and, if necessary, 

through support and integration
56

 in the European interest. Completion is done in return by pursuing 

the construction of the "common cultural heritage", the expression of a kind of European cultural 

policy, in addition to national cultures
57

. With regard to encouraging cooperation between Member 

States, it is worth taking into account that the EU has chosen exactly the sectors that have just been 

revised, such as those that are particularly relevant, paying particular attention to its integrative 

cultural policy, and in this respect supports action its Member States. In conclusion, it should be 

noted that the European Union is pursuing a complex development of culture, compared to what 

individual states can do separately
58

. 

 

Conclusions 

     Europe choose to follow a complex path: to put cultural diversity at the heart of the European 

project. This has become so important that the adoption of the united syntagm in diversity is crucial 

in today's European society. It is a model that characterizes Europe in its depth, identifying in 

respecting cultural diversity the precondition for generating a sense of belonging to a common 

space where people interact on an equal basis.  

   Promoting and protecting cultural diversity is, in fact, an obligation under the Treaties and the 

2005 UNESCO Convention
59

 on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 

Expressions which Europe has signed and ratified. For this reason, promoting multiculturalism and 

                                                                                                                                                                                                          
49 TFUE, accessed on  27.01.2019. 
50TFEU, accessed on 27.01.2019. 
51Article 6, TFEU, accessed on 28.01.2019. 
52Article 3 (3) of the TEU, accessed on 27.01.2019. 
53Comunicarea Comisiei către Consiliul și Parlamentul European "Către un instrument internațional privind diversitatea 

culturală" (punctul 4) - COM (2003) 520.  
54Article 167, c. 2, TFEU, accessed on 28.01.2019. 
55

 Ibid 
56Richard Baldwin, Charles Wyplosz, Economia integrării europene, Bucharest, Economic Publishing House, 

 2006. 
57 Mario Fiorillo, Il patrimonio culturale europeo, in Ainis M., Fiorillo M., Lřordinamento 

della cultura, Milano, Giuffrè, 2015. 
58Cezar Birzea, Cetăţenia europeană, Bucharest, SNSPA Politeia, 2005. 
59 UNESCO, Ministerul Culturii, disponibil pe www.cutura.ro/unesco,accessed on 28.01.2019. 
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cultural diversity are two key principles that "inform" each of the actions undertaken in the cultural 

field by the European Union (EU)
60

. 

   We are more aware that the cultural and creative sectors are the backbone of a new economy 

based on knowledge and content, they contribute concretely to growth and employment and are 

factors that promote social cohesion and a sense of belonging to a community. In this respect, it 

becomes imperative to eliminate the traditional frontiers of sectorial intervention, towards a 

horizontal policy of politics, achieved through greater interaction between different domains. 

     The European Union, through its programs, aims to encourage the cultural and creative sectors, 

to look in a new way, their role in society. In this context, mediators are able to build bridges 

between different communities, aggregating different disciplinary areas, creatively contaminating 

sectorial policies. Effects can certainly be boosted by the growth of cultural and creative sectors, 

and hence allows citizens and communities to "re-capitalize" on cultural resources, not just as a 

memory of the past, but through its fundamental elements to manage their future
61

. 

   Concluding, European cultural policy, through multiculturalism and the concept of cultural 

diversity, aims to support Member States and stakeholders in managing change by recognizing and 

systematically integrating good practices and innovative approaches that have proven effective in 

guiding and the stimulation of collective intelligence and why not of European identity. 
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Abstract:This paper aims to present the flapper, starting with the definitions of the term and continuing with 

the influence of the New Woman on feminism in Romania and The United States of America during interwar 

period. Emerged in a time of great change, the new type of woman was like a tidal wave for the conservatory 
society. The one who once was admired for her obedience to males, for her housekeeping or motherhood 

skills was ready to fight for her new roles into public sphere. Surrounded by rhythms of jazz and cigarette 

smoke, the bob haired flapper wore minimal clothing; a lot of make up, red lips and nails was able to win the 

fight against conservatism and to set her as a symbol of one of the most intense time periods.   
 

Keywords:bob hair, feminism, flapper, jazz age, New Woman.  

 

 

În zilele noastre, femeia din perioada interbelică este privită cu admiraţie, ca o deschizătoare 

de drumuri în plan social, economic sau vestimentar, apreciată pentru puterea ei de a răzbate într-o 

lume condusă de bărbaţi. Atunci însă, era considerată o adevărată ameninţare la adresa valorilor 

conservatoare, adusă în faţa publicului prin evocările criticilor, autorilor, artiştilor. Încercarea de a 

defini masculinul sau femininul este deficilă în orice perioadă, dar cu precădere în cea de după 

Primul Război, când aceste concepte au suferit modificări majore într-un timp foarte scurt. 

Decăderea masculină a fost mai puţin dramatică decât ascensiunea feminină, totul având la bază 

revoluţia normelor de gen. Bărbaţilor le era dificil să se adapteze, deoarece idealul masculin era 

contradictoriu: dandy elegant ce dansa până noaptea târziu pe ritmuri de jazz în compania unor 

flapper ori veternul de război viril şi serios. Killeen acordă  credit pentru creearea flapper atât lui F. 

Scott Fitzgerald cât şi graficianului John R.Held. Tânăra ce ignora standardele conservatoare „ 

poate că şi-a datorat existenţa sufragetelor, dar toată strălucirea ei a fost esenţială pentru revoluţia 

de gen din timpul Epocii Jazului‖( Killeen 2017:7). Locul fetei Gibson
1
, elegantă, vaporoasă, ideală, 

modestă şi pură, crescută să devină o soţie şi o mamă buna era luat de modelul flapper
2
,fardată 

strident, tunsă scurt, cu haine ce lăsau se se vadă picioarele şi braţele goale, fumătoare şi 

consumatoare de alcool. Protagonista noii perioade era considerată New Woman- Femeia Nouă, iar 

una din definiţiile termenului este dată de Marriane Dekoven: „independentă, educată, (relativ) 

eliberată sexual, orientată mai mult către viaţa publică decât spre viaţa casnică‖( Dekoven  2001: 

212).  

Noul stil provocator era accesorizat extravagant cu o tigaretă al cărei fum creea senzaţia de 

mister în jurul tinerei nonconformiste. Dacă în America din 1920, această nouă imagine a femeii era 

deja surprinsă în ilustraţii
3
, în România, abia în 1925, regina Maria a avut dezinvoltura să îşi 

aprindă ţigara în public
4
. Inversarea rolurilor şi a ierarhiei precum şi restructurarea naturii dintre 

bărbaţi şi femei sunt cel mai bine reprezentate de Charles Dana Gibson în ilustraţia alb-negru 

:Eenie, Meenie, Mine, Mo. Mary Killeen analizează imaginea femeii din acest desen din 1926 şi 

afirmă că „este absentă orice urmă de control sau dominaţie patriarhală în prezenţa unei flapper‖ 

                                                             
1 In 1896, desenatorul Charles Dana Gibson a schiţat portretul femeii considerate ideale la sfârşitul secolului XIX. 
2 După Primul Război Mondial, caricaturistul John Held Jr. a creat portretul femeii flapper. 
3
 În  Where There`s Smoke There`s fire ( Unde este fum, este foc) din 1920, Russell Patterson, înfăţişa pe fond negru, o 

tânără a cărei ţinută vestimentară respecta noile tendinţe ale vremii şi care ţinea în mână o ţigară aprinsă. Ceea ce a atras 

atenţia la această ilustraţie color, este dâra de fum nebişnuit de lungă, care se continuă până în afara cadrului şi  pe care 
criticii au interpretat-o ca provenind de la arderea ultimelor rămăşiţe victoriene.   
4 Româncele au început să fumeze din spirit de imitaţie,ţigaretele fiind confecţionate din os sau din lemn de diferite 

esenţe. Paradoxal, în 1925, regina acorda un interviu în care declara că nu ar vrea ca tinerele să împrumute „obiceiurile 

proaste ale bărbaţilor: băutul, fumatul şi folosirea unui limbaj indecent‖.  
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(Killeen 2017:26 ). Astfel, femeia a progresat odată cu societatea şi fata Gibson, considerată iniţial 

„imaginea ideală de frumuseţe victoriană‖ a devenit „femeia nouă, cea care avea avea abilitatea de a 

schimba cadrul tradiţional masculin‖, sub numele flapper amestecându-se lungimea părului direct 

proporţională cu a rochiei, machiajul strident şi dansul nebun pe ritmuri de jazz, în atmosfera 

fumului de ţigară (Killeen 2017:25 ). 

Noul ideal feminin spre care aspira femeia interbelică se voia controlat de experţi 

vestimentari, producători de film, autori deoarece Femeia Nouă devinenise sinonim cu nesupunerea 

socială. Adevărata forţă a personajului flapper din reclame,cântece, filme ori romane a fost să le 

inspire pe femile reale să lupte pentru cauza lor. Latham consideră a fi o legătură indestructibilă 

între feminismul de la 1920, istoria americană şi modernitate(Latham apaud Killeen 2017: 134-

135). Flapper este obişnuită să se afle în centrul atenţiei masculine. Killeen susţine această afirmaţie 

oferind exempul unui poster 
5
 din 1929 în care două femei, al căror nas este îndreptat în sus, într-un 

gest de nemulţumire, refuză cadouri tradiţionale precum flori, inel şi casă de la bărbaţi îmbrăcaţi 

elegant. Femeia nouă  era puternică şi nu mai putea fi impresionată cu flori, nu îşi dorea să devină 

soţie şi nici nu voia să fie închisă din nouă între pereţii gospodăriei. Noua autonomie feminină 

devenise un subiect popular de conversaţie pentru publicul american (Killeen 2017:37-39). 

Standardele victoriene care impuneau femeii să îşi exercitete autoritatea numai în interiorul casei şi 

familiei au fost înlocuite deoarece femeia nouă a început să profite de schimbările din societate de 

după război. Conflictul între generaţii se adâncea tot mai mult, doarece cu greu puteau fi acceptate 

comportamenentul social, dezinvoltura sexuală, moda sau hair-stylingul tinerelor. La începutul 

secolului, tinerele ce depindeau de familiile lor, nu aveau control în cadru social, fiind participanţi 

pasivi. Prin intrarea lor în politică sau câmpul muncii au schimbat concepţia celor mai în vârstă 

despre locul din arena publică care li s-ar potrivi, iar emanciparea sexuală a dus la o nouă conceţie 

despre feminitate.  

Noul stil feminin este mult mai des discutat deoarece schimbările produse în acea perioadă 

au şocat prin îndrăzneală. Totuşi nu ar trebui omis că exista şi un corespondent masculin al 

termenului flapper, acesta fiind „cake eater
6
‖. Termenul cake eater a fost lansat odată cu parodia 

muzicală Iřm a cake eating man, în 1922. Versurile ironice la adresa bărbatului vremii îl descriu 

drep un descendent al unei familii bogate sau o persoană ce îşi etalează bogăţia ostentativ, cu 

respect superficial pentru valorile societăţii. În timp ce pentru majoritatea, tortul este o  prăjitură ce 

se mănâncă la ocazii speciale, pentru el este un simplu aliment, consumat oricând. Ceea ce mă face 

să aduc în discuţie acest termen, sunt restul caracteristicilor enumerate şi care îl fac partenerul 

perfect pentru femeia nouă. Fondul muzical al veţii unui cake eater era asigurat de instrumentele 

specifice jazzului: trombon, saxofon, tobă iar prototipul său de parteneră era a dapper flapper, în 

traducere, o flapper spilcuită, care îl saluta veselă sau pe care ar fi înveselit-o chiar el. Dichisul 

                                                             
5 Este vorba de afişul piesei de teatru al cărei titlu, Wise girls, în traducere Fete înţelepte,  pomeneşte una dintre 

trăsăturile ce le caracterizează pe femeile moderne. În cazul acesta, înţelepciunea se manifestă prin abilitatea eroinei de 
a manipula trei bărbaţi: tatăl, soţul, un fost pretendent.  
6  Textul complet al cântecului din 1922 al lui Edwin H.Underhill, l-am găsit numai sub forma unei partituri, în colecţia 

Universităţii Missouri (UMKC Digital Special Collections) şi consider că este relevant pentru înţelegerea modului în 

care erau priviţi atât femeia cât şi bărbatul nonconformişti. În plus, cuplul perfect al vremii ar fi fost format dintr-un 

cake eater şi o flapper.  

„ Boy oh boy the, flappers greet me,they run to me,/ Joy with joy – their eyes are gleaming their smiles are beaming,  

Lone some mamas come here near,/ If you are tearful, I‘l give an earful of cheer. 

Saxophone don‘t keep me waiting by hesitating ,/ Moan trombone a tune so gruesome so wild and bluesome, 

Trap drum rattle and roar for , / I want to shimmie go on and give me some more. 

Refren :  

I‘m a cake eating man,/Eat my cake where I can. 
I like a dapper flapper that shows a wicked  knee, who likes wicked jazz and shakes a wicked lingerie, 

 I‘m there with my shoe polish hair,/  I‘m a mama loving , cookie chewing, cake eating man.‖ 

În varianta audio,  acestor versuri li se adaugă o strofă despre întâlnirile amoroase care începeau imediat cum răsărea 

luna şi se încheiau după prânz.  
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femeii era completat de o fustă sau o rochie a cărei lungime lăsa neapărat la vedere genunchii iar 

mişcările de dans trebuiau să îi pună în valoare trupul. Singura menţiune despre stilul bărbatului era 

cea legată de coafura lui cu părul pieptănat pe spate, bine fixată şi strălucitoare, asemeni unor 

pantofi făcuţi cu cremă. Femeile erau judecate pentru tunsorile masculine,iar bărbaţii pentru că 

începuseră să aibă simţul feminin al modei, un bărbat ferchezuit fiind întâmpinat cu critici şi reţineri 

deoarece era considerat promotor al efeminării. Asemeni altor norme privitoare la gen, şi cele 

privitoare la stilul vestimentar treceau printr-o perioadă de schimare radicală.  

Din punct de vedere psihosociologic, „frumuseţea a devenit, în timp, o valoare general 

umană de sine stătătoareşi, ca orice valoare socială, este preţuită şi dorită de indivizi.[...] ea 

determină un efect de halo, fiindu-i asociate însuşiri şi competenţe ca sociabilitate, independenţa, 

dominaţia, succesul, atractivitatea, masculinitatea şi feminitatea‖ (Iluţ 2015: 27). În afară de a 

răspunde necesităţilor estetice şi fizice, stilul vestimentar poate fi considerat o modalitate de 

caracterizare a personalităţii.  

Societatea românească experimentase un război, era scufundată în sărăcie şi incultură în 

majoritatea ei, dar toate acestea păleau în comparaţie cu îndrăzneala noii generaţii de femei care se 

lăsa inspirată de moda internaţională şi făcea schimbări în propriul stil. În 1927, cu mult după ce 

flapper apăruse în restul Europei sau Statele Unite, românca era dur criticată pentru alegerile sale. O 

revistă a funcţionarilor publici scria în acel an: „Păpuşile vopsite şi împopoţonate le întâlnim zilnic 

cu rochii străvezii care nu mai tăinuiesc nimic, decoltate până la mijloc şi scurte deasupra 

genunchiului, cu ciorapi de culoarea pielii, cu pulpe goale, fără cea mai mică jenă de privirile 

trecătorilor, cu obrazul grimat şi buzele şi unghiile roşite, cu părul- care e cea mai frumoasă 

podoabă a femeii- tuns. Ele fac parte din nenorocire din toate clasele sociale‖( Scurtu 2012:201).  

Chiar şi la 1940, critica asupra noului stil nu încetase, dovadă fiind ziarul ploieştean Tribuna, ce 

scrie cu indignare despre „cuconiţele ce poartă rochii scandalos de scurte
7
 şi umblă cu picioarele 

goale în sandale, cu braţele şi umerii goi, cu pieptănătura teatrală, cu piepteni şi agrafe de toate 

culorile şi buze vopsite violet„ ( Scurtu 2012: 201). Nu numai presa din România avea cuvinte 

critice la adresa Femeii Noi. Într-un articol din 9 septembrie 1925
8
, se scria că moda din acel an ar 

fi făcut paşi repezi către nuditate, numai jumătate din populaţie, cea considerată sensibilă, se mai 

îmbrăca după vechile norme. În iarna precedentă ţinutele fusesră la fel de sumare, numai că erau 

acoperite de haine de blană. În încheiere, autorul îşi exprima îngrijorarea cu privire la anii ce vor 

urma, mai ales că moda americană se inspira din cea europeană, care atinsese un alt nivel de 

permisivitate (Bliven 1925).  

Pentru perioada interbelică românească, Regina Maria a fost cel mai important trendsetter. 

Aceasta a fost promotoarea costumului popular românesc, drept dovadă fiind fotografiile de epocă 

în care apare purtându-l în diferite situţii şi locuri. De cele mai multe ori, costumele erau stilizate, 

adaptate pentru a fi în pas cu moda pariziană. Indiferent de ţinută, fie ea costum popular sau  creată 

de designeri celebrii ai vremii precum Paul Poret, Coco Chanel, regina o accesoriza cu perle. Ele 

erau apropape nelipsite de pe cerceii, brăţările, colierele sau podoabele pentru coroană create de 

Cartier, bijutierul preferat.  Atunci când renunţa la coroană, opta pentru pălăriile supradimensionate, 

ornate cu flori sau voal.  Când era vorba de parfumuri, regina le alegea pe cele ale casei Lubin din 

Paris 

Românii de rând îşi diferenţiau ţinuta  în funcţie de anotimp, zona geografică,  situţie 

materială, mentalitatea comunităţii sau vârstă. În afară de portul popular, care era confecţionat 

manual, românii au început să împrumute elemente din moda internaţională. Hainele, simbol al 

bogăţiei şi modernităţii, deveniseră tot mai simple respectând cerinţa noului ritm de viaţă. Moda 

                                                             
7 Ioan Scurtu prezintă cazul unei tinere de 15 ce a fost dată în judecată de şeful poliţiei din Piatra Neamţ deoarece rochia 

pe care o purta era cu 10 centimetri deasupra genunchiului. Graţie avocaţiilor săi care au invocat că materialul a intrat la 
apă în timp ce ea s-a înălţat prea repede, fata a fost achitată. 
8 Articolul scris de Bruce Bliven era intitulat Flapper Jane şi fusese publicat în jurnalul The New Republic. Acesta 

alături de The Masses, The American Mercury şi The Seven Arts Ŗîşi dedicau activitatea sănătăţii culturale 

americane‖(McDonald 2007:131).  
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feminină de după război, cu ţinute lejere, apare ca o necesitate a femeii nevoită să preia din 

atribuţiile masculine. Noile haine, ofereau  libertate de mişcare şi contribuiau la economii financiare 

însemnate. 

Ani de zile iţarii, cămăşile de in sau cânepă, fustele de şiac, năframele, opincile, 

reprezentaseră singurele haine ale românului indiferent de activităţile pe care le defăşura sau locul 

unde mergea. După apariţia magazilelor de confecţii ce erau aprovizionate cu haine de serie ieftine, 

pentru clasa de mijloc a devenit mai uşor să îşi adapteze ţinuta la noile tendinţe şi mai ales situaţii 

sociale. Bocancii, pălăria, pantalonii, vestonul, articole considerate nemţeşti au devenit tot mai 

căutate de bărbaţi, iar fustele sau rochiile de stamba colorată ori cu imprimeuri îmbrăcate tot mai 

des de tinere. Într-o invitaţie lansată pe 27 martie 1921 de Palatul Regal se precizează tinuta de 

festivităţi a celor din lumea bună : „Domnii: frac, cravată şi mânuşi albe, decoraţiuni Mari Cruci cu 

cordon. Doamnele:la gară şi la Mitropolie, toaletă de oraş cu pălărie, la prânzul de gală, toaletă de 

voal‖( Scurtu 2012: 198). 

Pendularea între tradiţional şi modern a şocat generaţiile mai în vârstă, atunci când 

româncele au început să îşi aranjeze părul în tunsori scurte sau au folosit produse cosmetice precum 

rujul. Acea flapper tunsă scurt de peste ocean, îşi face uşor simţită prezenţa în centrul, apoi în 

mahalaua oraselor româneşti. Domnele de vârsta a doua, păstrau stilul vestimentar conservator, ce 

impunea respect: rochii lungi sau bluze închise la gât din velur, catifea ori mătase de culori închise. 

Nelipsite erau volanele, fundele sau alte accesorii. Pălăriile cu boruri mari şi ornate cu pene 

ascundeau părul prins, de cele mai multe ori, în coc. După ce au început să folosească permanentul 

sau vopseaua de păr, pălăriile au început să aibă boruri tot mai mici, sau chiar să lipsească, pentru a 

lăsa spre admirat noua podoabă capilară.   

Tinerele se lăsau inspirate în alegerea ţinutelor de moda pariziană. Un mare succes l-au avut 

atelierele de croitorie unde se comandau tot mai des rochii trei sferturi sau până la genunchi, din 

materiale vaporoase. Bluzele croite de cele mai multe ori din aceleaşi materiale ca şi rochiile aveau 

îndrăzneala de a fi uneori transparente. Corpul era pus în evidenţă prin croiala taliei căzute peste 

şolduri sau prin decolteul supradimensionat din spate ce lăsa la vedere  bucăţi mari de piele; cel din 

faţă avea încă dimensiunea potrivită pentru a nu ajunge la linia sânilor. După apariţia taiorului lui 

Chanel din 1921, această piesă vestimentară a devenit tot mai căutată de românce, une dintre ele 

doptând moda de inspiraţie masculină şi folosind cravata pentru accesorizarea ţinutelor. Combinaţia 

de pantaloni cu bluză chimono ce lăsa braţele la vedere era completată de mânuşi, umbrelă, evantai 

sau şal în culori vii.  

Până atunci, lenjeriei intime sau pijamalelor nu le fusese acordată atenţie, deoarece şi bărbaţii şi 

femeile alegeau pentru somn cămăşi lungi, din in, iar chiloţi nu purtau. Acest din urmă articol 

vestimentar a apărut şi s-a transformat rapid, din chilot cu picior în slip colorat, croit simplu. 

Pijamaua de damă era acum din materiale transparente, viu colorate, ornată din plin cu volane. O 

adevărată revoluţie s-a produs în 1934, când costumul de baie ce lăsa la vedere numai mâinile de la 

cot în jos şi picioarele de la genunchi în jos, a fost înlocuit de costumul din două piese.  

Încălţămintea trecuse şi ea printr-un proces de modernizare. Pantofii cu barete şi catarame 

aveau un toc mic, de 4-5 centimetri, iar sandalele erau purtate pe piciorul gol sau cu ciorapi scurţi. 

În timp ce pălăria era purtată de femeile burgheze, cele din mahala purtau batic sau broboadă. 

Baticul din pânză venea să completeze ţinuta de zi cu zi formată din rochie din material ieftin şi 

papuci. În zilele de sărbătoare, rochiile erau înflorate, papucii se schimbau cu pantofi de piele iar 

baticul cu broboadă de caşmir. În materie de produse cosmetice, doamnele mai în vârstă au rămas 

fidele pudrei şi parfumului, în timp ce tinerele se lăsau influenţate de vedetele feminine ale vremii 

care foloseau din belşug rujul şi rimelul şi urmau ultimele tendinţe pariziene, vopsindu-şi unghiile 

în roşu
9
.   

                                                             
9Tinerele românce s-au grăbit să urmeze o altă tendinţă în materie de manuchiură apărută, surprinzător, în Anglia: 

unghiile artificiale, construite din plăci subţiri de aur sau platină, ornate cu pietre preţioase.  
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În încercarea de a stopa noua modă, unele instituţii au introdus uniformele pentru angajate. 

Secretariatul de Stat C.F.R. impunea personalului feminin să poarte şorţuri de culoare neagră şi 

interzicea fardurile stridente, coafurile extravagante deoarece „parte din personalul feminin 

C.F.R.lasă mult de dorit atât în ceea ce priveşte portul cât şi în ce priveşte purtarea şi în afarăde 

serviciu‖( Scurtu 2012: 2005). În cazul în care ar fi încălcat aceste prevederi, angajatele riscau 

reţinerea salariului şi a accesoriile, iar în cazurile grave, mutarea disciplinară sau concedierea. 

La sfârşitul perioadei interbelice „ femeile, aproape toate, purtau pălării, aveau părul negru 

buclat, pieptănat peste obrazul foarte fardat, cu trăsături marcate şi ochi mari‖( Waldeck apaud 

Scurtu 2012: 202). „ Exista un spectacol al străzii şi se manifesta plăcerea de a admira vitrinele,  

bogate şi frumos aranjate [...], în care se vedeau mânuşi şi mici bijuterii franţuzeşti, îmbrăcăminte 

elegantă din caşmir şi pielărie italienească.[...] Magazinele erau deschise până seara târziu‖ ( Scurtu 

2012: 37). Pe Calea Victoriei, spectacolul vieţii burgeze cu domi ce îşi scoteau pălăriile şi sărtau 

mâinile oferite de doamne înclinându-se, era în continuă desfăşurare. Tot acolo se înfăţişa o lume 

orbitoare: „ vitrine şi faţade, încălţări, pulpe frumos modelate şi glezne fine de femeie‖ ( Scurtu 

2012: 38). Hainele croite după ultima modă, făcute pentru a atrage atenţia domnilor, erau defilate pe 

celebrul bulevard Bucureştean. Contrastul era subliniat de Geo Bogza în analiza călătorilor din 

tramvaile vremii: „nici dinţi strălucitori, nici pantofi lustruiţi, nici pantaloni cu dungă. Dimpotrivă. 

Pantofii sunt vechi, cu tocuri tocite, scâlciaţi şi peticiţi. Pantalonii sunt mototoliţi şi fără formă, când 

prea largi, când strânşi pe picior. Dinţii sunt negri, cariaţi, îngălbeniţi de tutun. Într-o singură clipă, 

altă lume;atât de brutal, altă lume.‖( Bogza apaud Scurtu 2012:23). 

În ciuda tuturor criticilor şi a cenzurii societăţii, imaginea flapper a reuşit să supravieţuiască, 

rămânând  în memoria colectivă drept simbol ale unei ere strălucitoare. Fără aceasta şi schimbarea 

de mentalitate care a permis înrădăcinarea tot mai adâncă a egalităţii de gen, feminismul nu ar fi 

supravieţuit până la al doilea val
10

. 
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 Sămănătorismul este un curent cultural de orientare tradiționalistă, care s-a opus 

modernismului. Acesta s-a format la începutul secolului XX, în jurul revistei ,,Sămănătorul‖, care 

apare între anii 1901-1910. Nașterea acestui curent a fost determinată de acea perioadă, în care s-a 

manifestat un interes ridicat față de problema țărănimii, aflată într-un moment de criză acută, 

marcată de numeroase revolte, care au avut ca punct culminant Răscoala din 1907. 

Criticul literar Nicolae Iorga este considerat principalul teoretician al acestui curent. Acesta 

s-a îngrijit de asimilarea, sintetizarea și teoretizarea unor preocupări vechi, dorind să scoată în 

evidență necesitatea culturalizării populației din mediul sătesc. Se punea accentul pe valorile 

naționale și pe păstrarea tradițiilor folclorice și istorice. Sămănătorismul își primește numele de la 

revista ,,Sămănătorul‖, în paginile căreia erau tipărite poeziile și articolele celor care erau adepții 

acestui curent. Alexandru Vlahuță scrie o poezie intitulată Semănătorul, iar George Coșbuc publică 

și el un poem cu același titlu, care apare în primul număr al revistei. Situația țărănimii era 

considerată, la acea vreme, problema principală, a cărei soluție era răspândirea culturii în universul 

satelor. ,,Sămănătorul‖ își promova ideile încă de pe copertă, pentru care, nu întâmplător s-au ales 

câteva dintre picturile lui Nicolae Grigorescu, în care sunt portretizate țărănci pe câmp sau femei 

îmbrăcate în port tradițional. 

 Primul număr al revistei apare în 2 decembrie 1901. Se anunța a fi o publicație săptămânală, 

cu copertă albă, necartonată, care avea 16 pagini și aspectul unei cărți, iar tiparul era executat de 

editura Minerva. Directori la acea vreme erau George Coșbuc și Alexandru Vlahuță. Tot atunci, 

apare și Articolul Ŕ program, care vestea o publicație ce își propunea să fie una a dezamorțirii, a 

redeșteptării și a înfrățirii intelectuale
1
. Vlahuță își publică în primul număr poezia-manifest, 

intitulată Semănătorul: ,,Pășește-n țarină sămănătorul/ Și-n brazda neagră, umedă de rouă,/ Aruncă-

ntr-un noroc viața nouă,/ Pe care va lega-o viitorul.// Sunând, grăunțele pe bulgări plouă:/ Speranța, 

dragostea lui sfântă, dorul/ De-a-mbelșuga cu munca lui ogorul/ Le samănă cu mâinile-

amândouă‖[...]
2
. 

 Ștefan Octavian Iosif semnează și el trei sonete, intitulate Cătră tinerii poeți, prin care junii 

erau sfătuiți să pună accentul pe valorile naționale, aflate la acea vreme sub semnul primejdiei: ,,[...] 

Spre voi se-ndreaptă glasul rugii mele,/ Frați cântăreți! Sus inimile voastre,/ Poeți pierduți prin nori 

și-n zări albastre/ Ce nu visați decât la flori și stele...// Nu osteniți, ca-n asfințit de seară,/ Ci – treji 

                                                             
1 Z. Ornea, Sămănătorismul, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Minerva, București, 1971, p. 54 
2 ***Poeți de la Sămănătorul, Ediție de Petru Homoceanul, Editura Minerva, București, 1978, p. 413 
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la mândrul strigăt de fanfară –/ Veniți cu suflet și cu voie bună// Spre soarele ce-i gata să răsară,/ Să 

înălțăm iar flamura străbună/ A dragostei de lege și de țară!‖
3
. 

După numărul 26, conducerea revistei anunță stoparea acesteia pentru un timp scurt, iar cele 

26 de numere sunt publicate într-un singur volum. Un an mai târziu, în toamna lui 1902, în redacția 

revistei este adus, la cererea lui Coșbuc, Ilarie Chendi, bibliotecar, gazetar și pamfletar. Titlul 

publicației devine începând cu acest număr ,,Sămănătorul‖.  

Membrii redacției se întâlneau sâmbăta, în casa lui Nicolae Iorga, pentru fixarea articolelor 

viitoare. Printre cei care participau la aceste întâlniri, amintim pe: Ștefan Octavian Iosif, Ilarie 

Chendi, Sadoveanu sau Emil Gârleanu. Perioada 1904 – 1905, aduce în cultura românească o 

revistă bine consolidată, în plina ei perioadă de glorie, cu articole semnate de Vlahuță și Coșbuc.  

Primul inamic al ,,Sămănătorului‖ este Ovid Densusianu, care își publică revista ,,Vieața 

nouă‖. Aceasta apare ca reacție împotriva sămănătorismului, pe care îl critică aproape în fiecare 

număr și susține ideile simboliste. Pe parcursul aceluiași an mai apar și alte reviste (,,Curentul nou‖ 

la Galați, ,,Viața românească‖ la Iași și ,,Viața literară‖ a lui Ilarie Chendi) care împiedică treptat 

evoluția publicației lui Iorga. Tot în acea perioadă apar și anumite probleme între membrii redacției.  

 Tema dezrădăcinării este întâlnită frecvent în sămănătorism. Orașul (spațiu al decăderii 

morale) este pus în opoziție cu satul (tărâm bucolic). Țăranul venit la oraș sau adolescentul plecat să 

învețe carte, erau cuprinși de nostalgia fericirii pe care o pierduseră odată cu mutarea în mediul 

citadin. Dezrădăcinarea se produce atunci când omul este inadaptat sau înfrânt. Această temă a fost 

reprezentată cel mai bine de către Octavian Goga, în poezia Bătrâni: ,,De ce m-ați dus de lângă voi,/ 

De ce m-ați dus de-acasă?/ Să fi rămas fecior de plug,/ Să fi rămas la coasă‖
4
. 

Refugiul în natură reprezintă o altă temă preferată de sămănătoriști, exprimată de Mihail 

Sadoveanu în descrieri și de către Șt. O. Iosif în pastel. Adepții acestei teme susțin un romantism 

minor
5
: ,,Pe cîmpie nici un zgomot./ Din oraș abia străbate/ Ca un murmur lin de-albine/ Larma 

vieții zbuciumate.‖ [...]
6
.  

Printre trăsăturile distinctive ale grupării sămănătoriste, amintim: întoarcerea spre trecut, 

înghețarea în formele consacrate, dezgustul față de noutate, rezistența la schimbări, repulsie față de 

modernizare; preferința pentru cronici și istorie preluată de la romantici; întâietate pentru descrierile 

pitorești, preferința pentru proze cu intrigi romanțioase, atitudine anti-citadină; bătălia pentru limba 

românească, pe care să o înțeleagă inclusiv țărănimea; refugiul sufletelor inadaptabile în epoci 

trecute, care prind viață cu ajutorul imaginației; continuarea curentului național-cultural promovat 

de ,,Dacia literară‖, care susținea o literatură originală, îndreptată spre trecutul istoric și spre 

peisajul natural și social al patriei.  

Sămănătoriștii poetizau simplitatea obiceiurilor și a traiului din vechime, eroismul și viața 

rustică și liniștită, militând pentru inspirația din mediul rural. Pornind de la verbul ,,a semăna‖, se 

înțelege că reprezentanții acestui curent ,,seamănă‖ orientările lor în mediul sătesc. Elemente 

sămănătoriste pot fi identificate în scrierile lui Mihail Sadoveanu, Octavian Goga, Șt. O. Iosif sau 

Emil Gârleanu. Niciunul dintre acești scriitori nu poate fi considerat în totalitate sămănătorist, ci 

putem afirma mai de grabă că sunt colaboratori. Alexandru Vlahuță, considerat de către critică 

epigonul lui Eminescu, realizează, în opera România pitorească, o creație folclorică prin care își 

manifestă dragostea pentru patrie și istorie.  

Ștefan Octavian Iosif este un poet reprezentativ pentru acest curent, prin volumele de 

versuri: Credințe, Patriarhale sau Icoane din Carpați. În aceste scrieri se împletește nostalgia 

satului cu sentimentul dezrădăcinării. Reprezentativă este poezia Doina, o capodoperă a liricii 

românești, care îmbină întoarcerea spre tradiție și folclor cu muzicalitatea specifică simbolismului: 

                                                             
3 Șt. O. Iosif, Poezii, Originale și tălmăciri, Editura Minerva, București, 1983, p. 85 
4 Octavian Goga, Poezii, Ediție îngrijită, postfață, tabel cronologic și crestomație critică de Simion Mioc,  Editura Facla, 

Timișoara, 1984, p. 22 
5 George Bădărău, Simbolismul, Editura Institutul European, Iași, 2005, p. 25 
6 Șt. O. Iosif, Op. cit., p. 99 
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,,Se tânguiesc/ Tălăngi pe căi,/ Și neguri cresc/ Din negre văi,/ Plutind pe munți.../ La făgădău,/ La 

Vadul-Rău/ Sus, la răscruci,/ Vin trei haiduci/ Pe cai mărunți...[...]‖
7
. 

Sadoveanu se numără printre prozatorii care la acea vreme au avut o activitate bogată, prin 

publicațiile scrise special pentru țărănime și prin acțiunile care au caracter cultural și național, pe 

care le-a desfășurat în Bucovina și Ardeal. În opinia lui Lovinescu, acesta poate fi considerat de 

către literatura românească, cel mai puternic poet al naturii
8
. 

Acțiunea revistei ,,Sămănătorul‖ nu se limitează doar la scrierile lui Sadoveanu, ci, de-a 

lungul existenței, au aderat acestei mișcări, mulți scriitori cu valori incontestabile, a căror literatură 

atinge pe alocuri, note comune. Emil Gârleanu intră cu ajutorul scrierii Bătrânii, într-o lume 

populată de ,,dumnealui‖, ,,dumneaiei‖ și ,,dumnealor‖, adică cea a înstăriților moldoveni. Prin 

această scriere, s-a dorit conturarea unui tablou al boierului moldovean, care era credul și fără carte, 

împotrivindu-se oricărei forme de modernizare, cum ar fi: pavajul ulițelor din oraș sau drumul de 

fier, preferând să-și ocupe timpul jucând cărți sau petrecând și pufăind din trabuc. 

Ion Agârbiceanu se numără printre cei care duc mai departe tradiția scriitorilor ardeleni. 

Acesta extrage din mediul țărănesc, o galerie de chipuri în plină mișcare, având minunatul talent al 

creării vieții. Unul dintre personajele mai semnificative ale acestuia, ar fi Moș Tănase, văcarul 

satului, un bătrânel, care adună în jurul său tinerii din sat pentru a-l ajuta cu paza animalelor. 

Bătrânul devine un adevărat povestitor, istorisind povești cu palate, zâne și basme fantastice. 

Tabloul realizat de Agârbiceanu este unul dinamic, bătrânelul pufăie din pipă, iar tinerii îi adresează 

întrebări pline de curiozitate. Agârbiceanu este priceput în conturarea tipurilor țărănești, pe care le 

prezintă în plină mișcare. Literatura Ardealului este una regională, plină de seva țarinei (E. 

Lovinescu). 

Octavian Goga rămâne un poet singular prin realismul viziunii sale, care capătă un aspect  

crud și nemilos. În cazul poetului de față, peisajul rural este prezentat diferit. Muncitorii din poemul 

Clăcașii sunt zugrăviți astfel: ,,[...] – Erau clăcași: oștenii fără nume/ Ce duc războiul mare-al 

tuturora,/ Ei ce se sting în neguri și uitare/ Și cad și mor de cruda-mpovărare/ A tuturor durerilor din 

lume...‖[...]
9
. 

Un alt element care apare în poemele sale este orașul. În acest loc poetul simte un zbucium 

interior, regăsit în poemul Agonie: ,,În mine se petrece-o agonie,/ Ca într-o tristă casă solitară,/ În 

sufletu-mi bătut de vijelie/ Eu văd un om ce-a început să moară.../ Se duce-acum și n-o să mai învie/ 

Cu chipul lui senin de odinioară‖. 

Poezia În codru redă cel mai bine modul în care poetul percepe natura: ,,[…] Amurgul 

învestmântă-n umbre/ Smerita frunzei frământare,/ Și pare tânguiosul freamăt/ Un glas cucernic de 

tropare./ Nu-i jalea pătimirii tale/ Tremurătoarea ta plânsoare,/ Ci-i cântecul de-ngropăciune/ Al 

doinei noastre, care moare.[...]‖
10

. 

 Șt. O. Iosif devine și el un melancolic, atunci când își aduce aminte de satul românesc. Iată 

ce ne spune în poemul Adio: ,,Da, mult mai bine ar fi fost/ Să fi rămas în sat la noi,/ De-ai fi avut și 

tu vreun rost,/ De-am fi avut pământ și boi‖. Satul nu este unul mitic, ca în cazul lui George 

Coșbuc, ci este unul învăluit într-o tristețe zâmbitoare (G. Călinescu), care amintește de copilăria 

ideală, în care bunica toarce la fus, iar bunicul deapănă amintiri nepoților: ,,Același loc iubit 

umbrești/ Și-un colț de cer întreg cuprinzi,/ Nuc falnic, strajă din povești,/ Dasupra casei părintești/ 

Aceleași crăngi întinzi...[...]/ De mult s-au risipit și-acei/ Bătrâni ce-n umbră ți-au stătut/ La sfaturi 

cu părinții mei,/ Și frunza ce-o călcară ei/ Țărână s-a făcut![...]‖ (Nucul). 

 Într-un alt poem, melancolia este dată de imaginea horei din bătătură, cadru în care poetul 

devine un romantic: ,,Ce timpuriu m-ai cucerit, iubită/ Melancolie, credincioasă soră!/ Era într-o 

duminecă-nflorită,/ Și satul tot, devale, strâns la horă...// M-am dus și eu. La vesela serbare/ 

                                                             
7 Ibidem, p. 124 
8 E. Lovinescu, Critice, vol. I, Ediție îngrijită și prefață de Eugen Simion, Editura Minerva, București, 1979, pp. 78-81 
9 Octavian Goga, Op. cit., p. 72 
10 Ibidem, p. 32 
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Priveam așa pierdut, și-ntâia oară/ În sufletu-mi simții cum se strecoară/ Fiorul tău de dulce 

întristare.[...]‖ (Melancoliei). 

Pentru Octavian Goga, satul reprezintă o fortăreață a poeților dornici de monotonie și 

restabilizare. Acesta percepe Parisul ca pe o cetate, în interiorul căreia rămâne captiv: ,,[…] De-

acum sunt robul mândrei metropòle,/ În suflet simt cum crește-ntr-una zvonul/ Din preajma 

auritelor cupole.// Dar nopțile, când umbre moi se lasă/ Și-n jur de mine urlă Babilonul,/ Eu mă 

visez în sat la noi, acasă...‖. 

Poezia patriotică românească a evoluat cu ajutorul unor poeți precum: Andrei Mureșanu, 

George Coșbuc sau Ștefan Octavian Iosif, deși inegali ca talent, apropiați prin caracterul naționalist. 

Pe lângă talentul lui Mihail Sadoveanu sau al lui Octavian Goga, trebuie să acceptăm că inițiatorul 

acestui curent se află în persoana lui Nicolae Iorga. Acesta a avut mai întâi puterea de a domina 

tineretul din mediul universitar și pe urmă literatura românească, prin mișcarea ,,Sămănătorului‖. 

Criticul era un om minuțios, cu o memorie desăvârșită, iar cursurile sale încântau prin bogăția 

verbală și prin vasta lor informație.  

Ilarie Chendi a fost un nume important printre criticii acestui curent literar. Deși s-a retras 

mult prea devreme pentru a se muta în tabăra adversă, nu se poate realiza istoricul acestei mișcări 

fără a-i aminti numele. Proveniența rurală și mediul vieții ardelene au reprezentat rețeta în care a 

progresat latura critică a lui Chendi. Acesta a văzut în Ștefan Octavian Iosif persoana care se lupta 

pentru recâștigarea încrederii în trăsăturile sufletești ale neamului românesc.  

Un competitor al lui Chendi a fost Ion Scurtu, de a cărui parte a trecut și Nicolae Iorga. 

Lovinescu crede că n-a existat beție de cuvinte mai mare decât la Scurtu. În Istoria literaturii 

române contemporane, acesta ne oferă un pasaj dintr-un protest al autorului invocat împotriva 

infuziilor străine: ,,Alăturea cu trezirea-n primăvară a pământului și a muncitorilor literari, trebuiră 

să se ivească, după o lungă amorțeală, și corbii ce croncănesc în voie deasupra întinderilor iernii 

dispărute acum. Și iată că ne pomenim pe ici pe colo cu glasuri cobitoare, hulind primăvara largă ce 

sporește văzând cu ochii și căutând a ne ispiti către lumi care ne-au fost și ne vor fi străine de veci... 

Ca niște agenți de emigrare ai Americei, ei încearcă să ne smulgă din rostul nostru strămoșesc, să ne 

facă a lăsa pustii, casă și pământ, părinți și frați, moși și copii, să apucăm calea înstrăinării spre țara 

făgăduințelor deșarte, unde ar crește pe toate cărările ideile umanitare, principiile de înaltă morală... 

utilitaristă și, prin ele, capodoperele literare‖
11

. 

Într-unul dintre numerele ,,Sămănătorului‖, Lovinescu afirma despre Scurtu că nu face decât 

niște exerciții bombastice, numindu-i clișeizant, pe Vasile Alecsandri, craiul slăvit al literaturii 

noastre în toate neamurile, pe Mihai Eminescu, marele uriaș, iar pe George Coșbuc și Alexandru 

Vlahuță îi consideră fruntașii cei dintâi ai poeziei noastre. 

Un alt critic al mișcării sămănătoriste este Pamfil Șeicaru. Acesta a preluat de la Iorga ideea 

naționalistă și respingerea epocii în care trăia. În puținele sale articole critice, Șeicaru afirmă despre 

literatura românească a vremii că nu conține nicio interpretare a vieții, fiind o epocă a declinului 

literar și a debusolării.  ,,Luați, scrie d. Șeicaru, pe rând pe fiecare din scriitorii mai vechi: 

Sadoveanu, de pildă. Ce admirabil reprezintă spiritul, sensibilitatea epocei de la Sămănătorul. 

Paginile lui, recitite astăzi, au perspective sufletești evocatoare, gândirile, năzuințele ce străbat 

povestirile lui Sadoveanu introduc în sufletul cititorului spiritul unei întregi societăți. Indiferent 

dacă concepția sămănătoristă asupra vieții românești mai poate fi valabilă astăzi, ea naște din 

paginile lui Sadoveanu, proaspătă, plină de viață, cuceritoare‖
12

. 

Lovinescu a contestat literatura cu tentă sămănătoristă, criticând stilul ,,sfătos și moralist‖, 

militând pentru scrierile cu orientare modernistă. 

Folosirea limbii române a însemnat pentru Nicolae Iorga un factor esențial în dezvoltarea 

literaturii. Criticul a luat poziție, în momentul în care, în martie 1906, se anunța un spectacol cu trei 

                                                             
11 E. Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, vol. I, Editura Minerva, București, 1973, p. 192 
12 Revista ,,Gândirea‖, anul III, nr. 3-4, p. 49, apud, E. Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, vol. I, 

Editura Minerva, București, 1973, p. 200 
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piese în limba franceză și doar una în română. Acesta se arătă revoltat în fața studenților săi și 

publică un articol în ziarul ,,Epoca‖, în care roagă publicul să protesteze împotriva acestui 

spectacol: 

,,Rugăm pe oricine se poate gândi la moșii, la strămoșii săi, trăiți cinstit în țara românească, 

cu grai românesc, cu suflet românesc, rugăm pe oricine nu vrea să-și arunce copiii în vălmășagul 

vremurilor, fără să știe în ce limbă îi vor pomeni aceia care vor veni după dânșii, îi rugăm cu o 

căldură ce nu se poate coborî în cuvinte, să nu vie la Teatrul Național în seara de 13 martie și în 

seara de 15 martie 1906‖
13

. 

Nicolae Iorga își continuă planul și conferențiază în diferite orașe ale țării, fiind susținut de 

Alexandru Vlahuță, care lansează și el un manifest în aceeași manieră, adunând semnături de la 

profesorii și scriitorii vremii. 

 Cele mai importante publicații cu caracter naționalist sunt: ,,Sămănătorul‖ fondat de George 

Coșbuc și Al. Vlahuță, ,,Luceafărul‖, printre redactorii căreia amintim pe Octavian Goga și revista 

,,Făt-Frumos‖ din Bârlad, unde activează Emil Gârleanu. ,,Semănătorul‖ nu era decât o foaie cu 

scopuri culturale, așa cum o numește criticul G. Călinescu. Aceste publicații au luat viață ca o 

reacție împotriva culturii citadine, dorind ca literatura să fie scrisă într-o limbă pe care să o 

înțeleagă toate clasele sociale, și ,,să nu mai fim aproape streini la noi acasă‖
14

. Înclinare 

sămănătoristă manifestau și publicațiile: ,,Viața‖, ,,Vatra‖ și ,,Floare albastră‖. 

Mișcarea sămănătoristă a reprezentat, în evoluția culturală românească, un pas distinct. 

Aceasta poate fi cuprinsă în capitolul mișcărilor tradiționaliste moldovenești, care au plecat de la 

,,Dacia literară‖ a lui Kogălniceanu și au continuat cu revista ,,Convorbiri literare‖ ori ,,Făt-

Frumos‖, ,,Luceafărul‖, ,,Ramuri‖, ,,Viața românească‖.  

Dacă sămănătorismul a uitat să ne dea ceva din cauza absenței puterii creatoare, ne-a oferit 

mai târziu Liviu Rebreanu prin Ion, loc al dezlănțuirii vieții rurale ardelenești. 
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Abstract:The volume ŖThe Romanianŗ signed by Virgil Ierunca is a cultural documentary which contains 

essays, polemic articles and various notes about some Turkish style of Romanian writers or intellectuals who  
remained in their country. Virgil Ierunca managed to map the Romanian culture of the 1950s, as other 

critics have not done it yet, because of their patriotism and love of their country. He did not judge the 

writers' literary wishes, but he could not agree  their desertion. 
The most important article of the volume is ŖIf we can speakŗ which gives the reader the justification of his 

process. Thus, the writers can be divided into several categories: in the top of the classification is the 

frivolous sinners, namely George Călinescu, Tudor Vianu, Mihai Ralea and Alecu Rossetti; the sinners of so-

called revolutionary inertia, for instance Geo Bogza; the sinners because of their  fear of the revolt of their 
past, were represented by Traian Herseni, Ion Marin Sadoveanu, Eusebiu Camilar; the collaborators with 

shame and distances:  Şerban Cioculescu and Al. Dima; the trade opportunists: Zaharia Stancu, Demostene 

Botez, Cicerone Theodorescu and the last category, the officials who are supposed to maintain the system 
flaw. 

The critic Virgil Ierunca   was aware of the polemic, pamphlet accents, and also of the justice tone, and he 

preferred the truth instead of the unclear things. All the selected materials of the authorřs book in 1964, were 

the results of a real battle. He felt a duty of a scream, but also one of the truth. In some pages we notice the 
praising and the neutral tone of some artists such as: Constantin Brâncuşi, George Enescu, Alice Voinescu, 

Mihai Eminescu or Eugen Lovinescu. 

The book has on the last cover a writer's confession about this work in which he expresses his beliefs , as he 
felt from exile, about the intellectualsř world in their native country, Romania, The reading of these lines is 

an encouragement for all people  who will read the pages of this book, emphasizing  the ages of an era  in 

which we will notice  how people acted on that time, and the consequences of their actions and at last the 
social, political and cultural phenomena about the Romanian society in the post-war period. 

 

Keywords:memory, insomnia, conscience, limitation, screem 

 

  

În volumul Românește autorul Virgil Ierunca explică semnificația titlului apreciind că 

această carte este o parte din bilanțul confesiune al unui intelectual care a trăit în exil tragedia 

comunismului. Acesta își asumă ipostaza de martor al celor relatate încercând să elucideze 

tonalitatea pamfletară ce se substituie uneori polemicii de idei. Observăm că e o carte diferită „care 

îl pune pe istoricul literar de astăzi în fața câtorva probleme extrem de complexe și de complicate în 

același timp‖.
1
 

Distingem în paginile cărții mai multe capitole cărora li se substituie titluri ce duc la figuri 

remarcabile ale peisajului cultural românesc, locuri din țară sau din afara acesteia, aprecieri asupra 

creației și conținutului de idei al operei unor scriitori români, raportate la contemporaneitate, 

propriile idei despre lumea socială și politică din zilele sale în raport cu trecutul mai mult sau mai 

puțin îndepărtat, precum și unele simple note sau aprecieri asupra unor scriitori aparținând literaturii 

române și celei universale. 

În partea incipientă, capitolul Acasă, Ierunca e pedantul cazurilor pozitive
2
 și face referire la 

Constantin Brâncuși, Ion Barbu, Lucian Blaga, Alexandru Busuioceanu, Vasile Voiculescu, Eugen 

Lovinescu, Alice Voinescu, George Enescu, încheindu-se cu neo-memoriale, ce cuprinde însemnări 

despre ,,cei ce poartă exilul ca pe o cruce răscolitoare de întoarceri, toți cei care trăiesc exilul ca un 

                                                             
1 Manolescu, Florin. Între amintire și uitare. [Virgil Ierunca, Românește]. În: Luceafărul, nr. 36, 4 sep. 1991, p. 5. 
2 http://revistacultura.ro/nou/2011/04/virgil-ierunca-si-documentarul-de-moravuri-literare 
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fel de cruce de dor, toți cei care nu-și compromit agonia până la sfârșitul sfârșitului.‖
3
 Poziționându-

se în rândul celor care apără cu demnitate spiritualitatea românească în vremuri de restriște, Virgil 

Ierunca transmite un îndemn contemporanilor de a păstra vie memoria celor care s-au jertfit pentru 

păstrarea identității de neam și țară. Mereu face referire la crimele săvârșite de regimul comunist 

amintind, de data aceasta, despre răul înfăptuit contra lui Gheorghe Brătianu și lui Mircea 

Vulcănescu pe care îi consideră ,,doi boieri ai spiritului‖
4
. Impresionează în acest text încercarea de 

a defini noțiunea cuvântului Românie. Acest cuvânt, în opinia sa, definește tot ceea ce îl leagă de 

pământul românesc, dar situația acestui pământ îl face să perceapă cumpenele de fântâni din 

România ca pe niște spânzurători de unde și folosirea unei exclamații ce apare ca un strigăt dureros 

într-o lume care ridică multe semne de întrebare și așteaptă multe răspunsuri. Autorul încheie aceste 

Neo-memoriale cu referiri la Grigore Gafencu despre care afirmă că „făcea parte din cei câțiva care 

și-au transformat exilul într-o insomnie a conștiinței‖
5
. 

Ar fi nedrept, însă, a nu scoate la lumină câteva dintre aprecierile legate de marii oameni ai 

culturii noastre. Astfel, referindu-se la Constantin Brâncuși, pornește de la Mihai Eminescu, poetul 

ce atinge înălțimi proprii unui Hӧnderlin, de aceea tradus într-o limbă străină își pierde frumusețea, 

în timp ce în artele plastice se întâmplă cu totul altfel. Opera brâncușiană vorbește oamenilor prin 

semne și lucruri în mod universal, dar totodată românesc. Autorul a remarcat la Constatin Brâncuși 

faptul că prin reducerea anumitor laturi ale realului s-au sărăcit doar aparențele, în timp ce esența 

artei se îmbogățește. Pasărea lui Brâncuși nu are pene și alte atribute pentru că sculptorul a vrut să 

rămână o replică de absolut dată pământului.  La fel din Domnișoara Pogany n-a mai rămas decât 

natura muzicală a grației. Printr-o fină analiză a lucrărilor lui Brâncuși cu largi trimiteri spre unii 

critici fancezi sau analogii cu poezia lui Ion Barbu sesizează nevoia amândurora de a se dezbăra de 

materie, de greutatea ei.  

Ierunca a fost mereu adeptul dreptului la critică, considerând-o preventivă și necesară în 

viața unui popor, dar nu se confundă cu a nega un scriitor: „critica nu e negație‖
6
. Cele câteva 

rânduri despre Ion Barbu pornesc de la faptul că, la moartea acestuia, presa din București nu a 

semnalat momentul. Concluzia la care ajunge este aceea că simpla tăcere poate fi un omagiu pe care 

destinul îl arată acestuia. Îl consideră ca fiind cel dintâi care vestește la noi poezia poeziei.  

Alexandru Busuioceanu este un nume mai puțin cunoscut, dar Virgil Ierunca a fost mereu 

impresionat de formația spirituală a acestuia și l-a aflat prin lucrarea acestuia asupra istoriei artei cu 

referiri la Pietro Cavallini, pe care o consideră ca fiind un studiu aprofundat asupra lui. L-a cunoscut 

și personal când a fost în Spania unde i-a vorbit cu înflăcărare, nu despre artă, ci despre daci, despre 

tăria lor în luptele de apărare. Discuțiile au continuat și la Paris pe când Busuioceanu se afla în 

vizită și chiar pe patul de moarte când Virgil Ierunca l-a vizitat.  

Dintre poeții moderni nu putea să lipsească Lucian Blaga al cărui poem, în general, nu e 

recurs, ci modalitate nouă de rostire. Îl vede ca pe o personalitate interogativă, ca pe un poet 

metafizic. Urmează o analiză subtilă a deosebirilor dintre Arghezi și Blaga și, de fapt, a fiecărui 

volum în parte semnat de marele poet – filozof.  

Se oprește apoi asupra unui reprezentant al tradiționalismului românesc, Vasile Voiculescu, 

poet care rămâne în literatura română mai ales ca un autentic poet religios. Spre deosebire de 

predecesori, la el credința este un mod de viață. A citit volumele sale, inclusiv un volum în 

manuscris în care a văzut „aportul lui Vasile Voiculescu la procesul de înrădăcinare a acelor valori 

care să ferească neamul românesc de destrămarea esenței lui.‖
7
 

La douăzeci de ani de la moartea lui Eugen Lovinescu, îl consideră pe acesta un simbol. 

Sesizează faptul că într-o epocă în care se pare că totul a fost răsturnat în atitudinea față de oamenii 

                                                             
3 Virgil Ierunca, Românește, Editura Humanitas, 2005, București, p. 66 
4 Virgil Ierunca, op. cit., p. 66 
5 Virgil Ierunca, op. cit., p. 66 
6 Popa, Mircea, Reîntoarcerea la Ithaca, scriitori români din exil, București, Editura Globus, 1998, p. 205 
7 Virgil Ierunca, op. cit., p. 44 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1018 
 

de cultură, comuniștii nesuportându-l nici pe sociologul Eugen Lovinescu care trăia cu nostalgia 

Apusului, nici pe gânditorul care vedea în Rusia o permanentă primejdie și nici pe crit icul ce se 

opunea cu îndârjire concepției marxiste. De asemenea, ajunge la concluzia că Lovinescu a fost 

respins pentru concepția sa critică și estetică, fiind un apărător al autonomiei esteticului, asemenea 

lui Maiorescu. Crede, însă, că, până la urmă „Eugen Lovinescu a introdus în moravurile românești 

prestigiul unui stil de a fi și de a face‖
8
. 

Se observă la Virgil Ierunca o mare putere de muncă, dorința de a dezlega misterul unei 

epoci, de a face conexiuni și de a formula verdicte sau aprecieri pertinente. O atitudine critică are 

Ierunca și față de universitate, ca instituție culturală bine definită, un loc unde nu li s-a permis 

intrarea lui Eugen Lovinescu sau Constantin Noica și unde au mai existat semne ale demnității 

românești printr-o serie de nume, printre care și Alice Voinescu despre care spune că se numără 

printre aceia puțini care au văzut în  cultură nu numai o zestre intelectuală, ci și  o virtute. 

Continuatoare a ideilor maioresciene, Alice Voinescu este văzută cu plusurile și minusurile sale, cu 

credința și conștiința ortodoxiei sale, în ciuda nenumăratelor ieșiri în afara granițelor țării unde a 

cunoscut diferite orientări în timp ce se ocupa atât de filosofie, cât și de teatru de care era pasionată. 

Cronicile sale teatrale sunt adevărate studii asupra acestei arte, concepția ei filosofică fiind, după 

cum însăși mărturisește, tributară esteticii bergsoniene.  

Printre ultimele însemnări din această parte a volumului Românește, intitulată sugestiv 

Acasă găsim referiri la George Enescu, muzicianul dat de România modernă. Îi reproșează acestuia 

faptul că, pentru a crea, a folosit ca izvor de inspirație mitologia clasică, în timp ce ar fi putut scoate 

din lumea de basm a României, din legendele și mitologia românească, pretexte unice de a interoga 

destinul și de a sluji muzica. 

Al doilea capitol al cărții Geografie debutează cu însemnările din septembrie 1949, pe care 

le-a intitulat România în munți. Vorbește aici nu numai despre degradarea țarinei, ci și despre cea a 

conștiinței. Numește armele tainice prin care poporul a ținut piept - indiferență, refuz, detașare, 

umor -  toate sub semnul non-violenței. Dă ca exemplu episoade din istoria neamului dominate de 

figurile lui Horia, Cloșca și Crișan sau Avram Iancu. Perioada istorică la care face referire e 

deosebit de tulbure motiv pentru care oamenii și-au pierdut răbdarea, iar tiranii măsura, ceea ce face 

ca mulți să ia drumul munților, de unde și titlul ales, iar cei rămași se uită tot spre munți ca o 

izbăvire. Toate acestea dovedesc faptul că autorul a avut o percepție corectă asupra evenimentelor, 

urmărind cele două laturi ale existenței: omul și locul.  

Anii 1956-1957 ne poartă prin locuri situate în afara granițelor țării, precum Berna, Posnan, 

Budapesta, Belgrad și Moscova. Însemnările despre Berna sunt legate de Procesul de la Berna pe 

care îl privește cu ironie. Gândul îi zboară, însă dincolo de Berna, într-un spațiu drag, mioritic, spre 

Decebal, Horia sau Avram Iancu. Merită să fie cunoscute aceste trăiri ale unui om aflat departe de 

țară pentru care trecutul nu e doar o filă oarecare din istoria neamului, ci una lipită de sufletul 

oricăruia care simte românește.  

Pe parcursul a 77 de pagini sunt cuprinse mai multe scrieri sub genericul Dimpotrivă al cărui 

sens ni se va dezvălui pe parcursul lecturii. Acest capitol este rezervat îndeosebi „unor cazuri de 

dezertare morală a scriitorilor și ele se imflamează adesea pamfletar‖
9
. În eseul intitulat  Dacă 

putem vorbi,  Ierunca încearcă o clasificare, „o cartografie a colaboraționismului, a căderii omului 

sub vremi ‖
10

. Alte titluri fac trimitere la versuri aparținând unor poeți cunoscuți precum e Mihai 

Eminescu. Versul Tot românul plânsu-mi-s-a din cunoscuta sa Doina nu este singular în aceste 

rânduri, ci se alătură multe altele care se potrivesc precum o mănușă pentru a ilustra vremurile pe 

care le-a trăit și care au revenit cu și mai multă acuitate.  

Întrebările retorice din articolul următor sunt formulate în urma unei autoanalize menite să-i 

disculpe mai ales pe cei din exil pentru faptul că încerarcă să scoată la lumină situația din țară, 

                                                             
8 Virgil Ierunca, op. cit., p. 52 
9 http://revistacultura.ro/nou/2011/04/virgil-ierunca-si-documentarul-de-moravuri-literare 
10 Ionescu, Al. Th.,  Datoria ţipătului. [Virgil Ierunca, Româneşte]. În: Calende, 3, nr. 4, 1993, p. 7. 
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având posibilitatea să o facă, pentru că pot vorbi. Ei, cei din diaspora, îi consideră pe scriitorii și 

gânditorii dintr-un regim comunist inginerii sufletelor moarte, fiecare avându-și păcatele lor, mai 

mari sau mai mici, pe care nu se sfiește să le numească, amintindu-i și pe o serie de scriitori, istorici 

literari, critici actuali.  

Face referire, în paginile următoare, la trei scrisori prin care nume cunoscute precum Mihai 

Ralea, Demostene Botez și George Călinescu au cerut să fie înscriși în rândurile partidului 

comunist. Epitetelor dure la adresa acestora li se adaugă comentariile la fel de dure despre această 

situație pe care o consideră „un spectacol tristŗ
11

 al unor suflete captive. Amintește faptul că aceștia 

ar fi avut libertatea de a tăcea, dar au preferat să-și vândă și sufletul. Un răspuns amplu a primit 

George Călinescu la articolul publicat în Contemporanul la rubrica Cronica optimismului, după o 

introducere în care face referire la felul cum sunt priviți cei plecați din țară.  

Critică aspru tematica unor cronici ale lui George Călinescu, precum și reportajele acestuia 

care nu au nimic în comun cu viața adevărată a muncitorului român în era comunistă. În ce privește 

acuzația de lipsă de patriotism subliniază faptul că tocmai despre patriotism este vorba în ceea ce-l 

privește, în timp ce acest lucru nu se prea vede atât la cei din fotoliile academiei, cât și în coloanele 

ziarelor, în scrisul cu influențe politice, sau, mai ales, din tăcerea unor scriitori care preferă să nu se 

implice, să nu ia exemplul celor polonezi sau al celor maghiari.  

Evidențiind atitudinea acestora subliniază ideea că cei dinafară nu vor asculta lecțiile de 

patriotism din partea celor care, de  fapt, nu dau dovadă de patriotism, nu sunt, cu adevărat, 

preocupați pentru a înțelege destinul culturii și literaturii românești. Nu neagă valoarea lui George 

Călinescu în calitate de scriitor, dar îl acuză de faptul că are în vedere doar un  oportunism 

ontologic. La fel se întâmplă și cu Brâncuși pe care Călinescu nu-l înțelege, deși, în opinia sa, acesta 

este „taină din taina geniului românesc.‖ 
12

sau cu Vasile Alecsandri pe care, după ce îl numește 

adevărat părinte al poeților români, este criticat ca lipsindu-i vocabularul liric, dar îl dojenește pe 

Virgil Ierunca pentru că nu i-ar fi acordat atenția cuvenită. Și exemplele ar putea continua, toate cu 

scopul de a scoate în evidență influența nefericită a regimului comunist asupra conștiințelor, asupra 

evoluției culturii și literaturii române, asupra criticii literare subordonate ideilor comuniste.  

Sondând profunzimile operei și vieții lui Tudor Arghezi și comparându-l cu poeți ca Lucian 

Blaga sau Vasile Voiculescu, Virgil Ierunca ajunge să-l numească pe acesta „gâdilici de Curte 

Veche‖
13

. Față de creația argheziană și de atitudinea lui Arghezi în epoca de tristă amintire, cea a 

comunismului, Virgil Ierunca își pune, cu îngrijorare, diferite întrebări retorice.În ceea ce-l privește 

pe Tudor Vianu, Virgil Ierunca ajunge la concluzia că acesta nu mai e Tudor Vianu. O face din 

perspectiva celui care scrie dintr-o țară liberă, dar cu un fel de libertate măsurată „al intelectualului 

care-și leapădă conștiința‖
14

. 

Orizontul intelectual al lui Tudor Vianu se schimbă în compania lui Mihai Ralea, ambii 

preocupați de UNESCO, de nenumărate călătorii pentru a promova imaginea R.P.R. În acest 

context, într-o dezbatere de masă rotundă despre umanism, Tudor Vianu ajunge la sintagma 

umanismului socialist, considerând umanismul un cuvânt cheie și fiind rostit mereu alături de 

socialism, născându-se astfel umanismul socialist. Virgil Ierunca aduce în atenția noastră broșura 

semnată de Tudor Vianu și intitulată Permanences de la littérature roumanie despre care consideră 

că este „o mare eroare‖
15

, actul de demisie intelecuală și morală al lui Tudor Vianu opțiunile 

partinice ale autorului făcând din această broșură de zece pagini „un manifest incalificabil de 

propagandă‖
16

 care voia să-i convingă pe cei din străinătate că în România a avut loc o revoluție și 

nu o ocupație străină. 

                                                             
11 Virgil Ierunca, op. cit., p. 109 
12 Virgil Ierunca, op. cit., p. 121 
13 Virgil Ierunca, op. cit., p. 134 
14 Virgil Ierunca, op. cit., p. 134 
15 Manolescu, Florin. Între amintire și uitare. [Virgil Ierunca, Românește]. În: Luceafărul, nr. 36, 4 sep. 1991, p. 5. 
16 Virgil Ierunca, op. cit., p. 144 
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Îi reproșează lui Tudor Vianu faptul că a exclus din rândul permanențelor tocmai pe cei care 

reprezintă „mândria verbului românesc‖
17

, negăsind loc pentru Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, 

Ion Pillat, Adrian Maniu sau Dan Botta,  la care adaugă prozatori ca Mircea Eliade, Mateiu 

Caragiale sau H.P. Bengescu.  

De Mihai Beniuc își propune să se ocupe pentru ca românii să cunoască anumite lucruri, răul 

pe care poetul i l-a făcut lui Lucian Blaga, umilindu-l, înjurându-l sau amenințându-l. A fost 

turnătorul acestuia, acuzându-l de neaderarea la actualitate. Romanul lui Mihai Beniuc Pe muchie 

de cuțit este văzut ca un act de acuzare a lui Blaga pe care îl numea Marele Anonim. Capetele de 

acuzare și jignirile aduse aveau rolul, într-un regim comunist, de a-l trimite la închisoare. Dar acesta 

nu și-a atins scopul tocmai datorită unor împrejurări care au avut ca finalitate salvarea lui Lucian 

Blaga.  

Transformarea lui Geo Bogza sub influența regimului comunist este văzută cu ochiul 

criticului de Virgil Ierunca, acesta considerând că scriitorul Geo Bogza este scriitorul tipic ce a 

trecut de la revoltă la imnul fără perdea, dovedind prin atitudinea sa o pildă a lașității. Nu neagă 

talentul lui Geo Bogza, dar îi reproșează faptul că nu a strâns în jurul său o pleiadă de scriitori 

curajoși. Observăm că sunt sancționate toate gesturile de pactizare cu regimul comunist a scriitorilor 

cu prestigiu „care ar fi trebuit să funcționeze ca niște modele, literare și civice deopotrivă‖
18

. 

Titlul Exilul filozofiei deschide calea spre înțelegerea glasului filozofiei și al filozofilor care 

a fost ucis. În ce privește poezia, constată faptul că ideologia  comunistă „dizolvă mesajul poetic‖
19

. 

Sărbătorirea la București a 50 de ani de la moartea lui I.L. Caragiale este văzută ca o impostură, ce 

punea la cale „intrarea post-mortem a scriitorului în partid‖
20

, iar Virgil Ierunca își asumă sarcina de 

a spulbera această intenție a propagandei de la București. Dă nenumărate exemple prin care 

demonstrează că, de fapt, I. L. Caragiale nu a aderat la ideologia care îl acoperea cu laude în 

regimul comunist și se întreabă ce s-ar fi întâmplat cu Caragiale pentru conținutul operelor sale, 

dacă Păstorel Teodoreanu a făcut ani de temniță doar pentru o epigramă.  

Sub titlul Criza noastră cea de toate zilele Virgil Ierunca subliniază faptul că prin anii ‘45-

‘46 era acuzat de a fi semnalat faptul că „există o criză a culturii românești‖
21

. Se observă că  sunt 

pagini care merită a fi recitite din când în când pentru a cunoaște în profunzime atitudinea lui Virgil 

Ierunca, strigătul acestuia dintr-o țară liberă pentru a atrage atenția asupra unei situații dureroase din 

propria țară.  

Următorul capitol al cărții este intitulat Neo-iobăgia ideologică, un titlul ce concetrează 

mesajul textelor semnate de Virgil Ierunca. În Cadavrul viu vorbește despre Rusia și epoca 

Hrușciov și urmărește  manifestările vremii în diferite ramuri ale culturii: literatură, pictură, muzică. 

Declinul ideologiei în Uniunea Sovietică este urmărit și în Ideologie și folclor, constatând că 

marxism-leninismul a devenit un fel de folclor politic. Despre învierea mujicilor aduce în prim plan 

însemnările uni cetățean sovietic condamnat să trăiască într-un lagăr de muncă forțată. Adevărul 

destalinizării este evident la tot pasul. Un examen serios al situației din Rusia este realizat și sub 

titlul A fi tânăr.  

În capitolul Confluențe găsim însemnări despre Albert Camus, Béla Bartñk și Giovanni 

Papini. La moartea lui Albert Camus, Virgil Ierunca încearcă să contureze un portret al acestuia din 

perspectiva pe care și-o asumase legat de condiția de exil a omului în lume pentru că acesta a scos 

în evidență nedreptatea ce li s-a făcut unora într-o societate care și-a pierdut valorile. Îl consideră pe 

Camus, nu generos cu cei din exil, ci just, apropierea de aceștia fiind văzută nu ca o compătimire, ci 

ca pe o datorie față de sine și față de societatea în care a trăit.  

                                                             
17 Virgil Ierunca, op. cit., p. 146 
18 http://revistacultura.ro/nou/2011/04/virgil-ierunca-si-documentarul-de-moravuri-literare 
19 Virgil Ierunca, op. cit., p. 163 
20 Virgil Ierunca, op. cit., p. 166 
21 Virgil Ierunca, op. cit., p. 166 
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Pentru cei din exil, Camus era cel dintâi care a prețuit cele două cuvinte: intelectual și 

occidental. Remarcă îndemnul acestuia de a nu ceda în fața vicisitudinilor istoriei. Făcând o analiză 

a ipostazei de filozof a lui Camus, subliniază faptul că acesta „a coborât filozofia în literatură, nu 

pentru a ilustra un sistem, ci pentru a se exprima, necesar în acest limbaj.‖
22

 Actualizează fiecare 

din operele lui Camus oprindu-se și asupra problemei sinuciderii pe care acesta o respingea 

categoric: „punând capăt vieții, accepți că ești învins, pui capăt destinului tău absurd, pe care de fapt 

trebuie să-l menții pentru a i te împotrivi‖
23

. Gazetarul Albert Camus este văzut ca o persoană ce 

ține piept acelui neo-totalitarism ce se străduia în 1944 să treacă drept o simplă filozofie a istoriei. 

Astfel, Virgil Ierunca a sesizat faptul că Albert Camus a fost mereu alături de victimele imposturii 

și terorii din estul Europei.  

Câteva Simple note despre Béla Bartñk aduc în atenția cititorilor pe compozitorul prețuit 

mai ales post-mortem scoțând în evidență atitudinea acestuia față de realitatea comunistă. Este 

comparat cu alți compozitori ai vremii sale ceea ce dovedește aplecarea atentă a lui Virgil Ierunca și 

spre arta muzicală. Apartenența lui Béla Bartñk la lumea științei este descoperită de Virgil Ierunca 

nu numai în pasiunea lui de a culege sistematic și de a orândui texte, ci și în câteva aspecte savante 

ale muzicii acestuia, care nu reușesc să umbrească mesajul muzicii.  

Nu este lăsată sub tăcere nici drumeția lui Béla Bartñk în zona Maramureșului de unde a 

cules colinde pe care le-a purtat în exil, în America, ele însumând cel puțin două mii cinci sute de 

cântece populare românești. Virgil Ierunca a considerat că ecourile românești prezente în lucrările 

lui Bartñk subliniază faptul că la acesta obsesia românească e foarte bogată, scriitorul notând toate 

acele creații de inspirație transilvăneană ce ne poartă pe tărâmul dansurilor, cântecelor sau baladelor 

populare. Aceste note asupra creației și influențelor din opera lui Béla Bartñk dovedesc o bună 

cunoaștere de către Virgil Ierunca și a acestei laturi a artei, fiind în măsură să facă analize 

pertinente. 

O altă întâlnire a lui Virgil Ierunca este aceea cu Giovanni Papini pe care l-a cunoscut la 

Florența. Cel mai mult l-au impresionat discuțiile despre România. Menționează ultima lucrare a 

acestuia Judecata de apoi prin care consideră că răscumpăra lumina prin lumină pentru că ultimele 

pagini ale cărții le-a scris aproape orb. În Cuvinte și limite găsim însemnări ce completează acest 

spectru, referitoare la Constantin Noica, Mircea Eliade, Mircea Florian, Mircea Streinul, Nicolae 

Iorga, Paul Zarifopol, Lucian Bădescu, Pentru Dumitriu, Eugen Drăguțescu și Ion Pârvulescu. După 

cum se poate observa, o serie de nume foarte cunoscute, dar și altele mai puțin știute de generația 

noastră, dar care nu fac altceva decât să completeze viziunea despre lumea literară postbelică a 

tuturor celor interesați.  

 Virgil Ierunca îl consideră pe Mircea Florian un adversar al existențialismului, definitiv 

legat de ortodoxie într-o vreme în care Lucian Blaga ajungea la o concluzie total diferită. Virgil 

Ierunca nu respinge ortodoxismul, ci crede mai degrabă într-un „existențialism creștin‖
24

 care să 

spună totul despre sufletul românului și despre existența și locul acestuia în lume.  

Vorbind despre romanul Prăvălia diavolului îl prezintă pe autorul acestuia, Mircea Streinul, 

scriitor bucovinean pe care îl cunoscuse și care, înainte de moarte îl îndemnase să-i citească această 

carte, deoarece va afla lucruri inedite despre Rusia. Virgil Ierunca îl consideră pe acest romancier 

un înnoitor de forme, cultivând un fel de „collage epic‖, dar și o imagine a satului bucovinean, a 

unei lumi cu „accente fantastice de basm, de parabolă și de mit.‖
25

  

Ultimul capitol Concesii se plasează în aria literaturii. Îl consideră pe Maurice Blanchot  

„singurul scriitor modern prin care literatura devine o religie, o altă religie – aceea care introduce 

binele în moarte și care ucide moartea prin cuvânt‖
26

. La Antonin Artaud remarcă o anume tristețe. 

                                                             
22 Virgil Ierunca, op. cit., p. 166 
23 Virgil Ierunca, op. cit., p. 166 
24 Virgil Ierunca, op. cit., p. 260 
25 Virgil Ierunca, op. cit., p. 262 
26 Virgil Ierunca, op. cit., p. 277 
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Apoi, apar o serie de observații în legătură cu Dogmatica lui Karl Barth, Jacques Rigaud, André 

Gide, Robert Desnos, Drieu la Rochelle cu opera sa Récit secret, aparținând culturii franceze, dar și 

despre Emil Cioran. La aceste nume se adaugă Henri Michaux, George Bataille, Ernest Jünger, 

Raymond Abellio, André Gorz, Pierre Oster, Brice Parain sau Romano Guardini. Totul se încheie 

pe un ton melancolic: „cine e mai bătut de vânturi decât noi cei de aici în căutarea Țării și cei de-

acolo din Țară, în propria lor căutare? Nu, n-a sosit încă vremea pregătirii de sărbătoare!‖
27

 

Considerăm că un studiu despre Virgil Ierunca nu ar trebui să ne îndepărteze de lucrările lui, 

ci dimpotrivă, să constituie un îndemn nu numai la lectură, ci și la meditație asupra celor scoase la 

lumină de acesta în urma unei cunoașteri demne de apreciat a spectrului cultural și politic al vremii 

sale.  
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Abstract: The following paper aims not only to identify and justify the meanings behind the elements 

regarding prison or imprisonment, encapsulated in Tudor Argheziřs volume ‟Flori de mucigaiŗ, but also to 
clarify and testify that the content of the above mentioned collection of poems subsequently draws and traces 

step-by-step the most important events, characters and actions that have crossed his path, creating therefore 

a vital biography of the time spent in prison by one of the most controversed and moreover, gifted writer of 

all times. When reading Arghezi we encounter, on one hand, ailing elements that may disturb or may distort 
our perception, and on the other hand there are key-elements that once understood can enlighten us. 

Although Argheziřs universe may seem incomprehensible at first, his poems promise to summon thorough 

ideas by bringing the reader in the middle of the action and giving him the opportunity to carve and to sculpt 
the meanings behind the words 
Keywords: imprisonment, ailing, caelum, inferos, Arghezi. 

 

 

Introducere 

 

Pe tot parcursul vieții, imaginea scriitorului Tudor Arghezi și îndeosebi opera sa, indeniabil 

eteroclită, a fost disputată de către semenii și criticii vremii, devenind cu timpul contestată, iar în 

perioada comunismului – înlăturată, dar, cu toate acestea, trebuie să prețuim faptul că „Arghezi 

reprezintă un alt mare moment al lirismului românesc și anume unul din momentele emancipării de 

sub tirania eminescianismului‖ (George 2005: 11). Dacă la Eminescu întâlnim izotopii menite să ne 

inducă starea de reverie, folosindu-se de elemente care inspiră echilibru, perfecțiune, grandoare, în 

cazul lui Arghezi acestea au puterea de a ne afunda în obscuritate, prin utilizarea unui arsenal 

retoric turbulent și crearea unor imagini violente, apăsătoare, care sunt menite comprehensiunii doar 

atunci când vor fi eminamente receptate de către lector, deoarece  acesta „e bruscat, obligat să 

rătăcească, să caute, să se lase dus de tertipurile tehnice, să scormonească și să încerce să urce‖ 

(Ibidem: 13); însă, de-a lungul timpului am descoperit – prin intermediul teoriilor critice propuse ca 

piloni în interpretarea universului arghezian – că majoritatea paradigmelor deziderate nu sunt 

dispuse să urmeze etapele ințiatice pentru a înțelege profunzimea crisalidei argheziene. Așadar, 

cititorul este obligat să ordoneze elementele, să le juxtapună, să le confrunte, să le ofere o validitate 

sau, după caz, să le repudieze și abia apoi să-și propună interpretarea personală. 

În paginile ce vor urma, voi încerca să ofer o interpretare netrunchiată, empirică și, în cele 

din urmă, exhaustivă a câtorva poeme din volumul Flori de mucigai, demonstrând laborios cum 

operele selectate din acest volum prezintă pas cu pas ipostaze unice, șocante, dezumanizante, dar și 

nostime din perioada carcerală lui Arghezi
1
, deoarece orice plantă sau moment elizeic (caelum) se 

transformă în mucegai (inferos), dar și orice lucru indezirabil poartă în germene ceva fervent.  

Deși se regăsește în ipostaza de prizonier și totul pare să se năruie, deoarece atmosfera 

thanatică pare să-l înghită, găsim, totuși, în acele imagini de un ermetism inextricabil, invocarea 

altor sentimente inconturnabile, reliefate de lirica lui, însă, en passant. Nexurile reprezentative ale 

liricii argheziene pot fi cu facilitate subsumabile tocmai acelui element modernist prin excelență, 

                                                             
1 Între 1918-1919 a fost încarcerat, deoarece, pe de-o parte, acesta detesta alianța creată cu Rusia Imperială, iar, pe de 

altă parte, și-a exprimat cu vehemență părerea despre Partidul Național Liberal și despre adepții lui Take Ionescu, care 

susțineau intrarea în război a României de partea puterilor Antantei. 
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decriptat cu acuitate de Hugo Friedrich în teoria grotescului și în abordarea lui Victor Hugo, care 

instituie astfel bazele acestei teorii și, implicit, bazele modernismului, utilizând grotescul pentru a 

crea o nouă plasticitate: „Ceea ce înaintea lui fusese descalificat, admis fiind numai în genurile 

literare inferioare și în zonele de periferie ale artei plastice, capătă acum valoare de expresie 

metafizică. Victor Hugo pornește de la conceptul unei lumi care în esența ei este scindată în 

contrarii, neputând exista ca unitate superioară decât în virtutea acestei scindări‖ (Friedrich 1969: 

29-30). Desigur, acestea sunt teorii cu profunde rezonanțe romantice, însă ceea ce le conferă o nouă 

plasticitate în cadrul mișcării moderniste rezidă tocmai în arsenalul retoric pe care îl propune 

mișcarea în sine și care nu se limitează doar la cuvânt, ci și la ideea și conștiința din spatele 

cuvintelor; originalitatea teoriei propuse ulterior de Baudelaire și urmată cu fidelitate și de Arghezi 

(estetica urâtului) trebuie înțeleasă tocmai ca o renegociere a raportului dintre extaz și prăbușire, iar 

această renegociere instituie o certă disruptivitate și actului literar în sine, culminând cu atitudinile 

ambigue declanșate în rândul lectorilor: „disonanțele interioare ale poeziei au devenit în mod 

consecvent și disonanțe între operă și cititor‖ (Ibidem: 42). Pornind de la considerațiile enunțate 

anterior și având în vedere deconstrucțiile detractorilor vremii, vom parcurge etapele supliciului 

arghezian într-un mod gnoseologic, încercând astfel înlăturarea (într-un mod sine era et studio), 

reverberației de tip „Poezia putrefacției sau putrefacția poeziei‖
2
. 

 

Volumul Flori de mucigai  

 

Pentru a putea înțelege modelul aperceptiv propus de Arghezi în volumul Flori de mucigai, 

trebuie să recurgem la câteva interogații care ne vor servi drept variabile în analiza propusă și care 

ne vor oferi o punte de legătură între ce semnifică logos-ul propriu-zis și ce se vrea tălmăcit. 

Așadar, începem prin a ne întreba de ce se intitulează întregul volum Flori de mucigai, de ce 

prima poezie din volum poartă titlul întregului volum și de ce este așezată la început și nu la final? 

O posibilă interpretare își poate găsi punctul de plecare în antinomia celor doi termeni caelum (rai) 

și inferos (iad), enunțați anterior, atât în titlu, cât și în introducere. Florile, simbol al animației, dar 

și element supus dispariției, a sucombării și mucegaiul, simbol al morții, dar și al tranziției, al 

metamorfozării sunt cuvinte-cheie ale întregului tom. Alăturarea oximoronică a celor două elemente 

facilitează procesul de înțelegere al universului arghezian, care, după cum se prezintă încă de la 

început, este construit pe baza noțiunilor antitetice frumos-urât, bine-rău, dacă dorim să captăm 

totul la un nivel de suprafață, dar, totodată, aceste două componente, atât de vitale înțelegerii 

textului, încapsulează înțelesuri mult mai profunde și mai dificil de surprins. Avem de-a face cu o 

metamorfozare a florii care urmează, prin intermediul unui proces natural, să se altereze, ceea ce 

implică, pe de-o parte, la scară mică, paradigma vetustă, atât a individului, cât și a creației, iar pe de 

altă parte, poate simboliza, prin intermediul opoziției plural-singular (flori-mucigai), existența 

marcantă și unică a fiecărui individ, urmărit în plan arghezian, nu numai separat, ci și ca un tot 

unitar (flori), care suferă și se preschimbă, datorită injoncțiunilor hidoase ale mediului înconjurător, 

asimilat prin forma de singular, mucigai. Aceste mecanisme de redare a antinomiei și a ambiguității 

implicite ființei umane îl plasează pe Arghezi în ipostaza de reprezentant al poeticii antipoeticului, 

după cum s-a exprimat Matei Călinescu
3
. 

                                                             
2 Sorin Toma, fiul academicianului Alexandru Toma, reprezentant al armatei sovietice și redactor-șef al ziarului 

Scînteia vorbește într-un foiletondespre operele lui Tudor Arghezi și încearcă să imoleze, într-un mod duplicitar, 

însemnătatea versurilor acestuia.  
3 „E vorba, deci, la Arghezi, nu de o sublimare a urâtului pentru a face să strălucească mai tare frumusețea (în spiritul 

antitezelor romantice), nici de o cultivare a urâtului, blasematorie la adresa oricărui ideal de frumusețe (ca la precursorii 
sau la promotorii avangardei), ci de o conversiune a urâtului și repulsivului la o frumusețe tainică și indicibilă ca grația, 

folosind în acest sens propriile sale resurse interioare, neștiute, de purificare. (...) Poetica argheziană – esențial modernă 

prin dialectica ei distructiv-contructivă – ascunde o etică în care scandalul și paradoxul dețin un rol adeseori producător 

de perplexitate atunci când este privit din unghiul moralei practice, cotidiene, utilitare‖ (Călinescu 2009: 199). 
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Pe de altă parte, tot Arghezi este cel care ne întărește ideea că stimulii vizuali, auditivi, 

olfactivi etc. sunt puși în funcțiune în momentul în care un om se află în fața grotescului, a urâtului, 

mai degrabă decât în fața armoniei și, de cele mai multe ori, reacția tinde să fie mai autentică, mai 

apropiată de realitate, decât cea în care sunt incluse izotopiile frumosului. Putem compara, astfel, 

lirica eminesciană, în mod constant monolitică și lirica eteroclită a lui Arghezi. Citind Eminescu, 

ipostazele sunt de fiecare dată aceleași – și anume, încercarea atingerii absolutului, iubirea 

neîmpărtășită, prezentarea cadrului idilic și, în cele din urmă, finalul apoteotic reiterat prin eșec, 

moarte, imposibilitatea salvării - , în timp ce la Arghezi, imaginile expuse trezesc un război 

ideologic și psihologic, crează o tulburare, atât în plan emoțional, cât și în plan fizic, deoarece 

sentimentele nu reverberează în cadrul naturii, în spațiul protector, ca în lirica eminesciană, ci 

vibrația își întâlnește opreliștea în trup, iar mediul înconjurător este cel care dă curs trăirilor, nu cel 

care le maschează, diminuează sau chiar anulează; așa cum puncta și Nicolae Balotă, „apocalipsa 

argheziană anunță o geneză. Cosmosul se naște tot mereu din haos‖ (Balotă 1976: 32). 

Poemul, care poartă numele întregului volum și care reprezintă, pe de-o parte summum-ul, 

dar și un addendum al întregului volum, poate fi interpretat, pe de-o parte, într-un mod mai 

tradițional, ca esență în aparență sau, pe de altă parte, ca o tematică a utilului, dar și ca o încifrare a 

eforturilor subjugate. Ne vom detașa de mult elaborata temă a esenței în aparență, dar nu o vom 

exclude sub nicio formă, și ne vom concentra analiza pe tema utilului. Utilului i se atribuie ambele 

elemente, deoarece atât floarea, cât și mucegaiul, reprezintă două ipostaze, care nu se pot exclude 

ci, mai mult, se întrepătrund. Este necesar să afirmăm că avem nevoie de flori, de frumos, de 

armonie în viața noastră, dar este util să progresăm, să potențăm prin urât, grotesc, inimaginabil, 

deoarece floarea reprezintă ultimul stagiu al procesului, pe când mucegaiul poate reprezenta nu 

numai alterarea acesteia – și deci înlăturarea ei –, ci și punctul cel mai de jos al procesului de 

încununare a creației. Astfel, mucegaiul, ca element emblematic, potențează ambivalența: procesul 

de alterare, de învechire a unui obiect, sau, în cazul de față, a unei creații, printr-un mecanism 

natural, care nu va întârzia să apară, dar și puterea de a se adapta la o altă situație, pentru a putea 

salva situația actuală. Dacă am înlocui, la nivel teoretic, „de‖cu „din‖ atunci ar fi mult mai vizibilă 

paradigma esenței în aparență, dar neavând această posibilitate, ne rămâne să analizăm acel element 

de legătură, care, pare la o primă lectură să nu potențeze cu nimic întreaga sintagmă, însă la o 

lectură mai atentă, această componentă sine qua non atrage după sine miriade de interpretări. 

Sintagma flori de mucigai mai poate face referire la raportul artistului, care nu dorește asimilarea 

conduitei impuse de către partid, și, chiar dacă Arghezi consideră că fiecare individ este, după cum 

am spus anterior și după cum vom dovedi în cele ce vor urmă, unic și frumos în felul său, acesta tot 

mucegaiului – simbol al partidului –  îi aparține în ultimă instanță. În altă ordine de idei, avem de-a 

face cu o relație cauză-efect: cauza este dată de prezența blocului totalitar, care își impune propriul 

dogmatism, iar posibilele efecte, care pot apărea, sunt fie înțelese prin prisma reabilitării valorilor 

pentru a putea fi incluse în programul propus de conducere, proces ce implică automat alterarea, 

preschimbarea, iar astfel, acele creații (flori), sunt considerate demne de a face parte din programa 

propusă, fie asistăm la o așa numită „fata morgana‖, care face referire la acele creații considerate 

apte de către partid, dar care nu sunt altceva decât un miraj, deoarece acestea nu conțin niciun 

substrat, nicio paradigmă care să se impună în mod imperios și inegalabil. Așadar, putem spune, că 

flori de mucigai dovedește, nu numai că până și în „mucigai‖ există un frumos sau totodată că orice 

floare se va altera cândva, ci și că de multe ori încrederea ne este câștigată de un aspect superficial, 

care ne provoacă să credem că avem de-a face cu o componentă stringentă, dar care se dovedește, în 

ultimă instanță, a fi searbădă, lipsită de euritmie. În aceeași măsură, emblematicul „mucigai‖ nu este 

decât o reiterare constantă a poemului ca revelație și a poemului  ca invenție, creație propriu-zisă.  

Ideea sugerată mai devreme se regăsește în versurile „Când mi s-a tocit unghia cerească,/ 

Am lăsat-o să crească/ Și nu a mai crescut-/ Sau nu o mai am cunoscut‖, unde remarcăm prin 

intermediul jocurilor de cuvinte, pe de-o parte, că „unghia cerească‖, simbol al instrumentului de 

scris, înzestrat cu har, nu se mai află în posesia creatorului („Sau nu o mai am‖), ceea ce conferă o 

notă dezamăgitoare stilului discursiv, iar, pe de altă parte, dacă luăm spre interpretare întregul vers 
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(„Sau nu o mai am cunoscut‖), asistăm la surprinderea creatorului față de capacitatea acestuia de a 

potența opera, chiar și aflându-se într-un loc fatidic. În ultimele patru versuri ale poemului – „Era 

întuneric. Ploaia bătea departe, afară./ Și mă durea mâna ca o ghiară/ Neputincioasă să se strângă/ Și 

m-am silit să scriu cu unghiile de la mâna stângă.‖ – observăm, la un nivel de suprafață, 

imposibilitatea creatorului de a accepta rezultatul procesului de „maturizare‖, impus de către partid, 

și încercarea acestuia de a nu se lăsa supus transformării („durerea‖, „ghiara‖), deoarece procesul 

metamorfozării nu zăticnea, ba mai mult, încerca să îl acapareze („Neputincioasă să se strângă‖), 

dar la un nivel de adâncime, întâlnim, cu toate acestea, ideea persistentă a strădaniei, a muncii 

sisifice, care, în cele din urmă, nu va fi recunoscută și astfel va fi remaniată în conformitate cu stilul 

declamator și calp al cerințelor ideologice. „Silirea‖ de a scrie cu „unghiile de la mâna stângă‖ 

relevă dorința acestuia de a avea un nou început, dar cu toate acestea, de a rămâne în aria celui 

vechi. Se poate analiza și perechea singular-plural – „unghia cerească‖, de la mâna dreaptă și 

„unghiile de la mâna stângă‖ – de unde deducem antiteza incifrat-descifrat, original-prefăcut etc. 

Concluzionând, putem afirma că mucegaiul arghezian denotă constrângerea regimului politic, care 

distruge florile, simbol al oamenilor, dar și al operelor, de aici deducând și ipostaza oscilatorie a lui 

Arghezi de a rămâne imuabil, ferm, categoric în fața întregului sistem sau de a deveni asimiabil, 

colocvial, proteic, devenind, astfel, o emblemă a comunismului. Poemul Flori de mucigai se 

regăsește la incipitul volumului tocmai pentru a ne face cunoscută problematica extrem de 

complexă a creatorului, care este pus în ipostaza de a alege, dar și pentru a ne demonstra că, deși a 

fost închis, acesta nu și-a schimbat stilul sui generis.  

Toate poemele adunate în acest volum dovedesc cum florile sunt supuse procesului de 

mucegăire, dar și cum mucegaiul acaparează florile; mai mult, poemele argheziene reprezintă în 

aceeași măsură un melanj echilibrat între dimensiunea morală și însuși criteriul poeticului, după 

cum a remarcat foarte bine Nicole Manolescu atunci când a criticat maniheismul interpretativ 

atribuit de Hugo Friedrich poemelor baudelairiene din ciclul Florilor răului: „Conceptul de 

modernitate, adaugă H. Friedrich, este, la Baudelaire, «disonant, transformând negativul în sursă de 

fascinație», în timp ce «mizerabilul, decăzutul, răul, nocturnul și artificialul oferă excitante 

momente care-și revendică starea poetică». Aceste lucruri sunt prea bine cunoscute. Dar a defini în 

termeni exclusiv morali baudelairianismul (ca și, mai apoi, pe Bacovia sau pe Arghezi) înseamnă a 

nu vedea decât una din fețele revoluției poetice săvârșite de autorul Florilor răului. Schimbarea este 

în realitate mai complexă, antrenând criteriul însuși al poeticului‖ (Manolescu 2002: 131). 

În poemul Pui de găi..., cel de-al doilea în ordinea compozițională a volumului, suntem 

observatorii unei narațiuni în versuri. Asistăm, așadar, la un alt eveniment, care ne oferă informații 

suplimentare despre regimul politic, dar și despre oamenii care intrau în contact cu acesta. Cuvântul 

cheie al întregii poezii este „găină‖. Deși inițial pare că Arghezi apelează la natura exclusiv 

emoțională a lectorului, făcându-l pe acesta să creadă că acel om și acea fată sacrificau niște biete 

găini pentru a obține sume de bani și pentru a putea să se întrețină, semnificația ulterioară lecturii 

integrale relevă o complexitate poetică voalată tocmai de capacitatea eului de a deturna înțelesurile 

și imaginile clișeice, facile. Pe drumul spre casă cei doi sunt încolțiți de o grupare de oameni, care îi 

omoară tatăl, iar fata fuge și ajunge în casă la o bătrână; deși aceasta îi spune că o va ajuta,  în final, 

aflăm că ea este șeful grupării. Astfel, la o lectură mai aprofundată, constatăm că acele găini 

simbolizează, de fapt, informații vitale, transmise de către acele două personaje, care se află în 

postura de informatori ai mișcării populare antifasciste și care sunt prinși de alți informatori, care 

doresc să îi dea în vileag și să fie remunerați de către stat pentru această faptă de ispravă. Dacă 

„găinile‖ reprezintă informațiile care se doresc divulgate acelui grup antifascist, aflăm mai departe 

că membrii rezistenței sunt „puii de găină‖. În antiteză cu imaginea „găinii‖ și a „puilor de găină‖ se 

află imaginea „mâței‖ care corespune „babei‖. Putem susține acest complet cerc vicios, în care 

includem informația (găina), care pleacă spre gruparea de rezistență (puii de găină) și cade în 

mâinile unor vânători de recompense sau informatori cu scopuri „nobile‖ (gazda și hoții) – care deși 

treceau prin aceleași greutăți ca toți ceilalți, preferau să intre în grațiile statului, folosindu-se de 

mijloace mișelești, decât să îi ajute, prin subjugarea acestora – cu ajutorul altui exemplu elocvent, 
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întâlnit în Ferma animalelor, unde porcii, deși se intitulau reprezentanți de onoare ai animalelor și 

ofereau prilejul ca acestea să se încreadă în ei, doreau să-și însușească binele, renunțând la a-i ajuta 

și pe restul. La fel cum se întâmpla și în cartea lui George Orwell, unde măgarul trage cu urechea și 

află planul real al oligarhiei, fata din poemul arghezian ascultă cu atenție planul hoților și al babei și 

se strecoară afară din casă. În final, aflăm că aceștia au făcut o greșeală și au sacrificat-o pe fata 

bătrânei. Ajungând la închisoare, aceasta este insultată și agresată de celelalte femei, deoarece, pe 

de-o parte, aceasta îi semnase sentința la moarte fetei sale, iar, pe de altă parte, deoarece alesese să 

ajute statul, în loc să ajute cetățenii. 

Următoarele poeme incluse în acest volum prezintă atmosfera lugubră (Cina), care 

influențează starea eului (Streche), aducându-i în prim plan sentimentul de izolare și nedreptate 

(Galere), care mai apoi se disipează (La popice), dar se reîntoarce imaginea trecerii în neființă (Ion 

Ion), iar evenimentele se succed până la finalul tomului, deoarece pe parcursul tuturor acestor 

poeme aflăm detalii inedite despre imagini contexte și sentimente, care se intersectează cu destinul 

acestuia. Astfel, în poemul Cina ne este prezentată imaginea dezolantă a închisorii, imagine ce 

captează sunetul ploii pe fundal. Arghezi realizează o descriere en passant a prizonierilor, în care se 

regăsește și el: „Câțiva au ucis,/ Câțiva ispășesc ori un furt, ori un vis./ Totuna-i ce faci:/ Sau culci 

pe bogați, sau scoli pe săraci.‖ Ne sunt trecute în revistă fărădelegile celor de la putere și ne este 

subliniat că ești pedepsit indiferent de situație. Prin ultimul vers enunțat anterior, eul poetic 

evidențiază concluzia incifrată a poemului analizat anterior, și anume că omul și-a pierdut viața, 

încercând să doboare sistemul, iar gazda și hoții au ajuns în închisoare, încercând să-și afunde 

semenii. Următoarea etapă surprinsă în volum, cu care se confruntă eul liric, este redată prin poemul 

Streche. Interesant este însuși titlul acestuia, deoarece cuvântul streche, semnifică, pe de-o parte, 

numele mai multor specii de insecte, care vătămează animalele domestice, prin inserția unor 

larve,care trăiesc ca paraziți sub pielea acestora și se hrănesc cu sângele lor, iar pe de altă parte, la 

oameni, se reflectă într-o purtare bizară, plină de neastâmpăr, care poate transcende către furie 

subită sau acces de nebunie. Observăm starea de neliniște a eului încă din primul vers, stare care nu 

se consumă până în ultimul vers din prima strofă („Nu știu ce-mi vine:/ Aș mânca din fitecine/ [...] / 

Mă arde, mă frământ, mă întorc./‖). Deși este un poet ce aparține terestrului, încercarea lui de a 

apela, pe rând, la ajutorul lui Dumnezeu și mai apoi „la Dracul‖, în speranța că își va găsi alinarea, 

semnifică dorința acestuia de a-și lăsa condiția materială în urmă și de a transcede către moarte. 

Halucinațiile pe care acesta le resimte spre sfârșit, marchează definitiva ruptură în conștiința lui, dar 

este readus în planul realității prin intermediul paznicului care „numără și spune./ Nu se face nicio 

minune‖. Galere, poem ce ne duce cu gândul la nave maritime sau comerciale, care transportau 

sclavi și condamnați, dar care face referire și la munca silnică, istovitoare, la care aceștia erau 

supuși – este imortalizarea perfectă a izolării lor față de mediul înconjurător. Ne sunt trecute în 

revistă condițiile nefavorabile de trai și se realizează totodată și antiteza dintre captivitatea celor 

priviți ca dezavanataj al sistemului  („Zgomotul de lanțuri multe‖) și libertatea adevăraților hoți 

(„Cât, munciți pe caldarâm,/ Hoții trec dintr-un tărâm într-alt tărâm.‖).  

Dacă în primele trei poeme am asistat la procesele dezumanizării,  ce includ alienarea și 

izolarea, în cel de-al patrulea poem, La popice, asistăm la un moment de destindere al eului. Poemul 

surprinde și descrie pas cu pas lupta falocratică pentru „Gherghina‖. Elementul cheie în această 

operă este gherghina, deoarece ea desemnează, pe de-o parte, o plantă cu tulpină înaltă, cu flori 

mari
4
, ceea ce ne duce cu gândul la faptul că iscoada creată este din cauza unei persoane de sex 

feminin, dar având în vedere că închisorile separau masculinul de feminin, tocmai pentru a nu exista 

controverse, tindem să înțelegem cuvântul gherghina, sub forma schimbată a sa, și anume giurgina, 

care înseamnă înșelătorie, amăgire etc. Termenul dedublare poate fi atribuit poemului Ion Ion, 

deoarece acesta este descris ca fiind mort, dar totodată frumos, iar în oglinda sufletului, i se mai 

poate zări amintirea satului de unde provine, dar această amintire este totuși vagă, ambiguă. 

 

                                                             
4 Cunoscută mai ales sub denumirea încetățenită (dalia), gherghina fiind varianta populară. 
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Concluzie 

 

Grecii susțineau că orice lucru este, atât kalos (frumos), cât și agathos (urât), Hofmann 

pretindea că nu ar exista o regulă imparțială în ceea ce privește gustul, pe baza căreia să determinăm 

ce este frumos și ce este urât, Plotin afirma că o înfățișare urâtă este doar un mijloc de a ascunde o 

frumusețe nevăzută, iar Sf. Augustin evidenția faptul că urâtul este inexistent de fapt, dar există 

obiecte care sunt mai puțin simetrice și mai deficitare ca formă, de aceea trebuie să luăm în 

considerare gradul de obiectivizare și de subiectivizare atunci când se dorește interpretarea unui 

text. 

Opera lui Tudor Arghezi conține, după afirmația lui Alexandru George, „principiul 

dezordinii geniale, dar absolut terestre, al unei catedrale gotice‖, deoarece „dinamismul formelor 

amalgamate și aglomerate haotic, absența totală a spiritului ordinator, sau măcar al frânei, 

suprapunerea de genealogii și semnificații în pură discordanță le vom găsi la poetul nostru exact ca 

la o construcție de felul celei de noi amintite‖ (George 2005: 13). Lectorul este pus în ipostaza de 

investigator, de arheolog al universului arghezian, deoarece poetul nu va scoate niciodată la iveală 

creația sa, ci o va supune incifrării, pentru a putea simți măcar supliciul descifrării tainelor, de aceea 

vor exista mereu miriade de reflecții, care pot fi sustrase din logos-ul arghezian, având în vedere nu 

doar caracterul eteroclit al scrierilor, ci și limbajul anticalofil, dar totodată potențat artistic, care are 

ca funcție principală reanimarea capodoperelor și diminuarea platitudinii. 
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Abstract:Our work focuses on the relationship between Sylvie Germain's novel Magnus and a poem she 
chooses to insert inside the book, Paul Celan's Death Fugue. John Felstiner, one of the most important 

critics of the poet considers the poem as the Guernica of the post-war European literature. We will try to 

distinguish the construction of a common theme that of the pain enveloped in the silence imposed by an 

absurd regime, the Holocaust. Even if she does not have Jewish origins, a part of Sylvie Germainřs books 
reveal the sensitivity of the writer for the victims of this catastrophe. The affirmation is reinforced by her 

preference for Paul Celan, a poet of Jewish origin and his Death Fugue, the poem he dedicates to his mother 

who died in an extermination camp. Magnus is also one of those books that sketch this dark period of 
history, illustrating the fate of a boy who was rendered to silence and amnesia by the violent loss of his 

mother during a bombardment. Our paper aims to identify the motivation of the choice of the poem, how the 

poem is inserted inside the novel, and its role in understanding the entire book. Then, we will analyze the 

problem of the silence displayed by the divinity towards Evil in the world, a recurring theme in Sylvie 
Germainřs work, and the evil figures constructed in the concerned novel. 

 

Keywords: intertextuality, Holocaust, memory, silence, identity quest. 
 

 

1. Introduction 

Sylvie Germain n‘a plus besoin de présentation puisque son nom retentit déjà dans le 

paysage littéraire actuel. La valeur de son travail a été maintes fois récompensée par de nombreux 

prix littéraires parmi lesquels le prix Femina pour Jours de colère, ou le Goncourt des Lycéens pour 

Magnus. Son œuvre se caractérise par une écriture luxuriante, un imaginaire puissant, un univers 

authentique qui trouve sa source d‘inspiration dans la Bible, les mythes et les légendes. La critique 

la décrit comme : « Gulliver chez les Lilliputiens » (Garfitt 2003, 75), « d‘abord un écrivain, un 

artiste », « une prodigieuse conteuse » (Goulet 2006, 9), auteur « entré dans le panthéon des 

écrivains sur lesquels se penche l‘université » (Narjoux, Durrenmatt 2011, 7). Sylvie Germain fait 

preuve d‘une culture immense observable dans les nombreuses références aux musiciens comme 

Bach ou Haydn, aux peintres comme Vermeer ou Chagall, aux philosophes comme Emanuel 

Levinas ou Simone Weil. Des personnalités qui font partie de notre patrimoine et dessinent notre 

paysage culturel. « Or, Sylvie Germain se dit habitée, faite de la chair des autres ». Elle soutient que 

« nos têtes sont pleines de filiations, de généalogie, d‘âmes errantes, nos doubles, nos revenants, nos 

amours mortes, nos manques ce qui fait des nous des hommes et des femmes livres» (Garfitt 2003, 

76). 
De même écrivons-nous toujours de seconde main, en écho, en réponse et réaction à ce que d‘autres ont déjà 

dit, déjà écrit avant nous, et disent, écrivent sans cesse autour de nous. Ainsi interpellés, emportés, bousculés, 

imprégnés par l‘immense rumeur du monde, nous ne pouvons en saisir que des fragments et ne savons qu‘en 
accomplir des transcriptions. Nous n‘inventons rien, nous glanons, transformons, translittérons – parler, penser, 

écrire résultent d‘un constant travail de recyclage. (Armel 2013) 

Un poète cher à Sylvie Germain est Paul Celan qu‘elle cite dans plusieurs de ses livres parmi 

lesquels Les échos du silence, Le monde sans vous ou Magnus. Paul Celan, le poète de l‘Holocauste 

considéré le plus grand poète juif de langue allemande. Un poète hanté par le drame imposé à son 

peuple, « un porteur de fardeau et de la douleur sans nom, sans mots, sans images» il écrit «une 

poésie en contre-parole, pour décrire l‘indicible». (Gedeon 2013) Paul Celan est né à Cernauti, à 

cette époque-là territoire roumain, aujourd‘hui partie de l‘Ukraine, en 1920, dans une famille juive 

qui parlait l‘allemand à la maison. En 1942 ses parents sont déportés dans un camp d‘internement 
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où son père meurt de typhus et sa mère est abattue d‘une balle dans le dos. Celan aussi est envoyé 

dans un camp de travail en Moldavie, mais il est libéré par les Russes en 1944. Il habite à Bucarest 

jusqu‘en 1947, période pendant laquelle il fréquente le groupe des surréalistes roumains, se lie 

d‘amitié avec Nina Casian, Petre Solomon, Alfred-Margul Sperber et Alexandru Philippide. Il 

publie ses premières poésies en roumain, parmi lesquels la version roumaine de la célèbre Fugue de 

Mort (le 2 mai 1947 dans la revue Le Contemporain) (Solomon 1987). Il part pour Vienne puis pour 

Paris où il occupe la fonction de traducteur et de lecteur d‘allemand. Il épouse Gisèle Lestrange qui 

reste à cóté de lui jusqu‘à sa mort. Les accusations de plagiat soutenues contre lui par la veuve 

d‘Yvan Goll, Claire Goll, participent à l‘aggravation de son état mental. Après plusieurs périodes 

passées dans un hópital psychiatrique, Celan se jette dans la Seine, probablement du pont Mirabeau 

en 1970. La perte de ses parents ainsi que sa propre expérience dans le camp de travail le 

poursuivront toute sa vie. Même s‘il maîtrise parfaitement le roumain et le français il choisit 

d‘écrire ses poèmes en allemand, la langue du bourreau (la langue que la mère utilisait à la maison), 

afin de créer «une contre-langue», une dénonciation de l‘allemand. Il veut faire de la lumière 

derrière lui, donner la parole à «toutes les voix qu‘on a voulu faire taire, réduire à néant»
1
. Ainsi, sa 

poésie, marquée par la Shoah, est considérée hermétique, ses vers fracturés, cryptés, 

monosyllabiques. Son œuvre contredit la célèbre formule du philosophe Theodor Adorno  selon 

lequel: «Écrire de la poésie après Auschwitz est barbare». 

La préférence de Sylvie Germain pour un poète juif, victime du nazisme, n‘est pas 

surprenante. Maintes fois elle se déclare «frappée par la disparition d‘un peuple» même si elle n‘a 

pas des origines juives. Quant à Paul Celan il est «un des poètes qui [la] touche le plus». 
Née en 1954, les guerres l‘ont épargnée, cependant elle souffre les agonies des victimes de conflits, de 

perversités et elle entend assumer la culpabilité des chrétiens qui ont laissé faire l‘innommable vis-à-vis de 

l‘Holocauste des Juifs, elle se sent investie d‘un devoir de mémoire auprès de ses contemporains. (Garfitt 2003, 

77) 

Ainsi, elle se fait la porte parole des malheureux, de ceux qui vivent dans un monde d‘où 

Dieu s‘est retiré, laissant derrière un silence accablant. Les personnages germaniens traversent une 

«nuit symbolique»  (Goulet 2006, 9) et cherchent une solution, une réponse, une issue, une lumière. 

Dans Magnus, le roman visé par notre analyse, le personnage principal trébuche dans la nuit du 

nazisme, de l‘amnésie et du mutisme, essayant de trouver sa propre identité. Paru en 2005 chez 

Gallimard, le roman a connu un grand succès, remportant le Prix Goncourt des lycéens. L‘histoire 

se concentre sur la vie d‘un garçon orphelin Franz-Georg qui, traumatisé par la mort de sa mère 

dans les ruines du Berlin en 1945, devient amnésique et mutique. Il est adopté par la famille du 

docteur Clemens Dukental qui exerçait des responsabilités dans un camp de concentration nazi et 

dont la femme adhérait aussi au projet de Hitler. La famille est obligée de fuir choisissant comme 

lieu de sauvetage l‘Amérique du Sud. Le père part le premier, mais quelques mois après la famille 

reçoit la nouvelle de son suicide.Théa Dukental abandonne alors l‘enfant et l‘envoie vivre chez sa 

famille à Londres. Franz-Georg change de nom. Il choisit de s‘appeler Adam puis Magnus, le nom 

de son ours en peluche, la seule réminiscence de sa première existence. Magnus voyagera à travers 

le monde et connaîtra plusieurs relations amoureuses tout en cherchant sa vraie identité. En 

Autriche il rencontre par hasard son père adoptif Clemens Dukental, déclaré criminel de guerre qui 

n‘était pas mort et qui essaie de tuer Magnus à l‘aide de son fils adultérin qu‘il eut jadis. Dans 

l‘accident planifié par le nazi vont mourir non seulement Clemens et son fils mais aussi la fiancée 

de Magnus. À la fin du roman, la rencontre avec un moine, le frère Jean aidera Magnus à trouver la 

paix intérieure tout en acceptant son passé inaccessible. 

Sylvie Germain choisit d‘insérer à l‘intérieur du roman, certainement le plus connu poème 

de Paul Celan, Fugue de Mort paru en 1952 dans le volume Pavot et Mémoire et appelé par la 

critique la Guernica de la littérature européenne de l‘après-guerre (Felstiner 1995, 34). Le poème 

                                                             
1Émission Les nuits de France culture par Philippe Garbit, invitée: Sylvie Germain, le 6 mai 2012. [En ligne]. URL : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-nuit-revee-de/la-nuit-revee-de-sylvie-germain (consulté le 10 janvier 2019). 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-nuit-revee-de/la-nuit-revee-de-sylvie-germain
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apparaît pour la première fois en roumain dans la revue Contemporanul (Le Contemporain) en 1947 

imprimé par Petre Solomon, très bon ami de Celan, qui mentionne dans une note que le poème est 

basé sur l‘évocation d‘un fait réel. À Lublin, en Pologne, mais aussi dans d‘autres camps nazis, un 

groupe des condamnés était obligé de chanter des chansons nostalgiques, pendant que des autres 

creusaient des tombeaux. (Felstiner 1995, 30) 

Dans une première partie de notre article nous alors nous concentrer sur l‘enjeu intertextuel 

à l‘intérieur du roman Magnus, plus précisément sur le choix du poème inséré à l‘intérieur du livre 

et de son róle pour la compréhension globale de l‘œuvre. Ensuite, nous allons analyser un thème 

central de l‘œuvre germanienne, le silence de la divinité. 

2. L’Intertextualité 

Le roman Magnus
2
 comporte une structure fragmentaire ayant la forme d‘un « puzzle 

reconstruit » (Guzel 2015). D‘abord, la structure reflète la mémoire martelée du personnage 

principal. Dès le début, le lecteur est averti: « D‘un homme à la mémoire lacunaire, longtemps 

plombée de mensonges, puis gauchie par le temps, hantée d‘incertitudes, et un jour, soudainement 

portée à incandescence, quelle histoire peut-on écrire?[...] un récit en désordre, ponctuée de blancs, 

de trous, scandé d‘échos». (M 13-14) Ensuite, le roman contient de nombreuses références aux 

chefs-d‘œuvre des auteurs qui ont influencé Sylvie Germain avant la création du livre. Dans son 

essai Les Personnages, l‘écrivaine témoigne que son imaginaire est « ouvert à tous les vents de 

l‘inconscient, sujette à des flux et des reflux d‘images, à des séismes, à des feux à des éclipses ». 

(Germain 2004, 39) Elle pense que nous sommes faits de la chair des autres et affirme à haute voix 

porter en elle-même les figures du patrimoine culturel qui l‘ont formée. 
On n‘écrirait si on n‘avait pas au préalable beaucoup lu - pas seulement des livres, bien sûr, mais aussi la vie, le 

temps qui passe, les évènements proches et lointains qui ont lieu, et les autres, tant dans leur parole que dans leurs 

agissements, leur comportement, leur visage et leur corps, et soi-même, pétri dans la même pâte, la même glaise, la 

même boue que tous les autres. On n‘écrirait rien si on ne procédait à une lecture continue du monde – lecture qui 
brasse les cinq sens, qui scrute le banal autant que l‘exceptionnel, observe pareillement le beau et le laid, le bon et 

le mauvais, se penche sur l‘énigme du bien autant que sur celle du mal; lecture plurielle, zigzagante, radicante et 

proliférante. (Germain 2004, 39-40) 

Ainsi, une caractéristique définitoire du roman Magnus est l‘intertextualité. Sa structure 

comporte des « fragments » numérotés de 0 à 29 entre lesquels s‘intercalent des « séquences », des 

« notules » et des « résonances ». L‘écrivaine relie des textes alternant entre l‘histoire romanesque, 

la matière historique et les évocations poétiques. Les fragments représentent des parties du récit, les 

notules étant des gloses aux fragments qui, en apportant des informations historiques et culturelles, 

introduisent le réel à la fiction. Les séquences, résonnances et échos contiennent des citations 

d‘œuvres littéraires, des évocations poétiques et symboliques qui dévoilent« la mémoire littéraire de 

l‘auteur ».( Koopman-Thurlings 2007, 241) 

Le poème de Paul Celan, Fugue de mort est inséré dans le roman à l‘intérieur d‘une Séquence 

entre le Fragment 8 et le Fragment 9. Le choix de l‘écrivaine n‘est pas surprenant puisque le poème 

vient « accentuer et illustrer le récit précèdent » (Guzel 2015). Le fragment 8 décrit l‘histoire de la 

famille de Théa Dukental et de son frère Lothar, parti avec sa famille en Angleterre à la vue de 

l‘expansion nazie avec laquelle il n‘était pas d‘accord. Lothar refuse les idées pro nazies de sa sœur 

et de son mari, le docteur Clemens Dukental, raison qui les a définitivement éloignés. Le poème 

celanien vient donc souligner la blessure saignante d‘un régime absurde qui « recelait en fait de 

mensonges, de délire et de brutalité » (M 59), laissant derrière « un immense cimetière, invisible 

mais palpable, car suiffeux à outrance ». (M 61) « Dans le ciel effondré du Reich » ne reste qu‘un 

« dais de chairs brûlées et des larmes inconsolées, irrémédiablement inconsolables ». Ce sont 

précisément ces larmes « irrémédiablement inconsolables » qui ont abreuvé la poésie de Paul Celan. 

La voix du poète croise celle de la romancière orchestrant une dimension polyphonique. Comme 

l‘affirme Gérard Genette, « l‘intertextualité est une relation de coprésence entre deux ou plusieurs 

textes [...] la présence effective d‘un texte dans l‘autre. » (Wagner 2006). Sylvie Germain donne la 

                                                             
2 Dorénavant désigné à l‘aide du sigle (M), suivi du numéro de la page. 
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parole à ce poète cher qui l‘a profondément touchée car chaque auteur « porte en lui ses lectures 

antérieures, sa culture et celles-ci imprègnent son œuvre ». (Germain 2004, 39) L‘affirmation de 

Julia Kristeva selon laquelle « tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est 

absorption et transformation d‘un autre texte » (Stolz 2002) vient soutenir notre idée. 

Sylvie Germain confesse à plusieurs occasions sa préférence pour l‘enjeu intertextuel dont elle 

se sert non seulement dans un but stylistique mais aussi pour renforcer le sens de son écriture et 

rendre hommage aux personnalités culturelles qu‘elle chérit. 
Pourquoi je cite? Mais par plaisir! Parce que je trouve ici ou là, des phrases, des vers, écrits par des romanciers et 

des poètes, qui me semblent si bien exprimer, si justement et magnifiquement parfois ce que je cherche à dire. 

Alors, je m‘efface un peu derrière eux, pour les faire place, honneur. Cela ne me prive pas de parole, au contraire, 

ma parole reprend ensuite appui et élan sur celle des autres que j‘admire. (Armel 2013) 

Elle s‘efface donc derrière Paul Celan, sans se privant de parole, au contraire, reprenant élan. 

Elle ne se borne pas à un exercice de réécriture, puisque, l‘intertextualité n‘a pas l‘unique but 

d‘ornement textuel mais elle « fonctionne aussi comme porteuse de message figuré qui enrichit le 

sens du contenu en élargissant la dimension poétique ». (Guzel 2015) 

3. Le silence de la divinité 

La roman Magnus a été décrit par la critique comme « silensophone » faisant référence au 

silence de la divinité face à l‘Holocauste, mais aussi aux silences accablants concernant les 

criminels de guerre et à la position parfois ambigüe des institutions religieuses. Le silence de Dieu 

est un thème récurrent dans l‘œuvre germanienne, plus concrètement le sujet principal d‘un recueil 

des méditations, Les échos du silence. L‘écrivaine semble construire sa création autour de la célèbre 

question d‘Ivan Karamazov de Dostoiesvki: Pourquoi Dieu permet-il que les innocents souffrent? 

Face aux malheurs du monde, Dieu semble absent, laissant derrière lui une nuit terrifiante. 
Mais aussi attentivement que l‘on scrute ces traces noircies de sang, des larmes, on n‘y décèle ni regard, ni voix de 

Dieu, nul reflet de sa face qui se serait inclinée vers les hommes en détresse, leurs enfants suppliciés, pour répondre 

à leurs cris, leurs appels, à leur attente illimitée et demeurée vacante. (Germain 2006, 15) 

À travers l‘histoire émouvante de Magnus, Sylvie Germain dessine le destin des milliers des 

victimes du nazisme et cherche une réponse au silence de la divinité en se posant toujours la même 

question:« Pourquoi ce Dieu tout – puissant, infaillible et infiniment clairvoyant a-t-il permis que 

tant des crimes se perpétuent et que périssent tant d‘innocents dans la désolation la plus extrême? » 

(Germain 2006, 24) 

Quant à Paul Celan, sa démarche est une lutte contre le silence qui a enveloppé la plaie purulente 

de l‘Holocauste. Le titre d‘un recueil des poèmes fait référence directe au silence : Grille de parole. 

Il écrit pour « laisser de la lumière derrière lui »
3
 car après le deuil, la perte et la souffrance, la 

langue est la seule qui lui reste. Il doit traverser « un mutisme effroyable » (Traverso 1997) et « les 

milles ténèbres d‘un discours meurtrier » pour « atteindre la vérité d‘une histoire en ruines, d‘en 

saisir les fragments, d‘en restituer une image ». Sa poésie se nourrit précisément de la souffrance, 

les mots acquérant un nouveau sens, car elle porte les cicatrices du temps, de la violence de l‘abîme. 

La critique mentionne aussi « le silence du sens » (Hanus, Nazarova 2013, 150), faisant référence 

au premier contact du lecteur avec la poésie celanienne quand « Le sens lui échappe. Le sens est 

silence. Le sens se dérobe ». (Hanus, Nazarova 2013, 150) 

L‘absence de Dieu face aux souffrances des siens lui vole la foie. Même s‘il manifeste une certaine 

nostalgie relative à la tradition juive, il ne la pratique pas. Il fait référence à certains souvenirs de 

son enfance, comme la bougie qui brûlait le jour de shabbat, pourtant il n‘est pas un juif de l‘Est car 

il est né et éduqué dans un milieu multiculturel. Son rapport avec le judaïsme a été caractérisé 

comme une forme d‘athéisme religieux, « une figure paradoxale de l'esprit qui semble chercher, 

avec l'énergie du désespoir, le point de convergence messianique entre le sacré et le profane». 

(Traverso 1997) Les atrocités vécues contredisent, d‘après lui l‘existence d‘une justice et d‘un salut 

divins. « Après Auschwitz on ne peut plus croire en Dieu sinon sous la forme d'un Dieu ennemi des 

                                                             
3Émission Les nuits de France culture par Philippe Garbit, invitée: Sylvie Germain, le 6 mai 2012. [En ligne]. URL : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-nuit-revee-de/la-nuit-revee-de-sylvie-germain (consulté le 10 janvier 2019). 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-nuit-revee-de/la-nuit-revee-de-sylvie-germain
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hommes, exigeant d'eux un holocauste». (Traverso 1997) Plusieurs poèmes celaniens renforcent 

cette idée. Par exemple, dans le poème Une chanson dans le désert, paru dans le volume Pavot et 

mémoire on retrouve ce vers: «Car les anges sont morts et aveugle le Seigneur». (Celan 1987, 11) 

Dans Tenebrae, nous observons un boulversement du normal : «Prie, Seigneur, adresse nous ta 

prière/nous sommes tout près». (Celan 2015, 179). C‘est Dieu qui doit prier les hommes.«Déjà 

happés, Seigneur, cramponnés l‘un en l‘autre comme si le corps de chacun d‘entre nous était ton 

corps, Seigneur». Les hommes dans les chambres de gaz. Dans La rose de personne, ce thème est 

repris par des mots tout aussi implacables : « Ils creusaient, creusaient, ainsi / passa leur jour, leur 

nuit. Ils ne louaient pas Dieu / qui ‒ entendaient-ils ‒ voulait tout ça, / qui ‒ entendaient-ils ‒ savait 

tout ça » (RP, p. 13). Dans Psaume le poète fait référence à Dieu comme une figure de l‘absence, 

«Personne»: «Pour l‘amour de toi nous voulons/fleurir./Contre/toi. Un Rien,/nous étions, sommes, 

nous/resterons, en fleur :/la Rose de rien, de/personne». Sylvie Germain commente ce poème dans 

son livre Les Échos du silence, faisant référence au silence de la divinité:  
Par-dessus, par-dessus les piquants de la rose des vents, par-dessus les pointes des barbelés de tous camps, par-

dessus les ronces du temps, par-dessus les courronnes d‘épines lacérant le coeur des victimes-le psaume du 

silence. Le psaume du silence composé d‘une multitude des mots de pourpre: sang et sueur de sang, et larmes 

de sang des victimes innombrables, ces roses de Rien, de Personne qui sans fin jonchent notre mémoire, 

échorchent notre conscience. (Germain 2006, 56) 

 En ce qui concerne Sylvie Germain, la voie de l‘atheisme «celle qui affirme absent à la 

place de Dieu et résout le problème par un vide radical» (Germain 2006, 56) n‘est pas la sienne. 

Elle refuse d‘accepter le silence de Dieu comme une évidence et cherche des réponses à travers son 

écriture. Face au silence de Dieu, à la fois scandale et mystère, l‘homme a une tâche immense, faite 

de patience et de vigilance. Simone Weil, philosophe appreciée par Sylvie Gemain affirmait dans 

son livre La pesanteur et la grâce que «Dieu ne peut pas être présent dans la création que sous la 

forme de l‘absence». (Veil 2008, 126) Nous retrouvons la même idée dans un autre livre du 

philosophe, Attente de Dieu:  
Le malheur rend Dieu absent pendant un temps, plus absent qu‘un mort, que la lumière. [...]Pendant cette 

période il n‘ y a rien à aimer. Ce qui est terrible c‘est que si, dans ces ténèbres, où il n‘y a rien à aimer, l‘âme 

cesse d‘aimer, l‘absence de Dieu devient définitive. Il faut que l‘âme continue à aimer ou du moins à vouloir 

aimer. (Veil 1966, 102) 

 À l‘instar de Simone Weil, Sylvie Germain essaie d‘entrevoir une lueur d‘espoir dans ce 

monde dominé par des boulversements catastrophiques, des deuils et de l‘errance, habité par «d‘ 

Abel de tous âges, de toutes races[...]d‘Abel inconsolés.» (Germain 2006, 17) À travers l‘ecriture, 

elle donne la parole aux miliers des victimes, «transform[ant] leur silence en langage litteraire.» 
(Arraez Llobregat 2015) 

4. Conclusion 

En conclusion, le présent travail a été l‘occasion de travailler sur la rencontre harmonieuse entre 

deux grands écrivains de notre culture. Deux figures unies par une lutte commune, celle contre 

l‘oubli des malheureux. Même si nous avons travaillé avant sur l‘oeuvre germanienne, elle ne cesse 

ne nous émerveiller par la puissance de son imaginaire et la richesse stylistique. Quant à Paul Celan, 

il est un poète fascinant qu‘on vient de découvrir à travers le livres de Sylvie Germain et qui a 

éveillé notre intérêt. À une premiere vue, le rapprochement entre les deux semble inapproprié étant 

donnée la différence culturelle et stylistique. Pourtant, ils sont des «scribes du silence» qui 

«bris[ent] le silence par le silence».(Arraez Llobregat 2015) 
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Abstract:Through this study, we want to make a brief presentation of intersexual disguises in Ovid´s 

Metamorphoses. The intersexual disguises allows the beings to escape from the historical time, realizing a 
totalization of their own being for a short period of time. In this study we will notice the oscillation of 

Tiresias between the primordial elements. By dividing two snakes, he will turn into a woman, and after he 

meets again with the two snakes he recover his previous element. We will make a brief presentation of the 
legend of Hermaphroditus, who joined his body with the nymph Salmacias, becoming a being who is neither 

a man nor a woman. Throughout the text we will notice a multitude of metamorphoses as well as intersexual 

disguises such as: Iphis, Cynus, Achilles, etc. We will also notice the metamorphosis in certain flowers. 
Flowers are a spiritual center, and their different colors have a certain symbolism. We will present 

Hyacinthus transformation into a purple flower and the transformation of Adonis into pasque flower. 

Narcissus will love his double reflected in the water. Water becomes a mirror through the double takes place 

of the being. Through this study, we will also try to represent the metamorphoses and disguises of certain 
beings, these having a totalization of their own beings. 

 

Keywords: totality, transformation, mirror, masculine/feminine, flower 
  

 

 Travestirile intersexuale erau o formă de evadare din timpul istoric, această formă de ieșire 

era o practică destul de frecventă încă din Antichitate, procedeu care avea loc și când era vorba de 

riturile de trecere. Astfel „deghizările intersexuale se practicau în Grecia la anumite ceremonii 

dionisiace, cu prilejul sărbătorilor Herei la Samos, ca și cu alte ocazii. Dacă ținem seama că 

travestirile erau foarte răspândite în timpul Carnavalului sau al sărbătorilor de primăvară, în Europa, 

dar și în cadrul diverselor ceremonii agricole din India, Persia și din alte regiuni din Asia, înțelegem 

principala funcție a acestui rit: pe scurt, e o modalitate de a ieși din sine însuși, de a-și transcede 

situația particulară, extrem de istoricizată, și de a regăsi situația de la începuturi, transumană și 

transistorică, acea situație care a precedat constituirea societății umane; o situație paradoxală, 

imposibil de menținut în durata profundă, în timpul istoric, dar în care trebuie să te reintegrezi 

periodic, spre a reface, fie și numai pentru o clipă, plenitudinea inițială, sursa neștirbită a sacralității 

și a puterii.‖
1
 Această ieșire din sine este de fapt o recuperare a ființei complete și o integrare în 

cosmos. Pentru a scurtă perioadă de timp omul recuperiază starea primordială, are privilegiul de a 

accesa starea pe care o avea ființa primordială, care era perfectă. În astfel de moduri are loc o 

suspendare a timpului, o ieșire din el, omul echilibrându-se, fiind de asemenea o recuperare a părții 

contrare și o cunoaștere a sinelui originar. În acest mod, ființa se regenerează, se completează pe 

sine, devine perfectă, având acces la ambele elemente primordiale; devine o reîntoarcere la armonia 

care exista la începuturi. „Schimbarea rituală a costumelor implică o inversare simbolică a 

comportamentelor, servind drept pretext bufoneriilor carnavalești ca și libertinajul Saturnaliilor. În 

ultimă instanță, este o suspendare a legilor și a obiceiurilor, fiindcă felul în care se comportă acum 

indivizii de ambele sexe este exact opus comportamentului lor normal. Inversarea 

comportamentelor propune confuzia totală a valorilor - notă specifică a oricărui ritual orgiastic. Din 

punct de vedere morfologic, travestirile intersexuale și androginia simbolică pot fi asimilate unor 

                                                             
1 Mircea Eliade, Mefistofel și androginul, traducere de Alexandra Cuniță, f. l., Editura Humanitas, 1995, pp. 105-106. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1036 
 

orgii ceremoniale. În fiecare din aceste cazuri, se constată o «totalizare» rituală, o reintegrare a 

contrariilor, o întoarcere la nediferențiatul primordial. În definitiv, este vorba despre restaurarea 

simbolică a «Haosului», a unității nediferențiate care a precedat Creația, iar această reîntoarcere la 

indistinct se traduce printr-o supremă regenerare, printr-o prodigioasă sporire a puterii. Este unul 

dintre motivele care justifică orgia rituală organizată spre binele recoltelor sau cu prilejul Anului 

Nou: în primul caz, orgia asigură fertilitatea agricolă; în cel de-al doilea, ea simbolizează 

întoarcerea la Haosul precosmogonic și cufundarea în rezervorul nesfârșit de forță care exista 

înainte de Crearea Lumii și care a făcut posibilă cosmogonia. Anul care urmează a se naște 

corespunde Lumii pe cale de a fi creată.‖
2
 Prin diferite moduri, omul încearcă să se recupereze pe 

sine, cel care era la începuturile lumii, ființa perfectă. Însă toate riturile prin care omul își 

recuperează partea lipsă devine o pierdere a individualității, o intrare în haosul primordiale, o intrare 

în nediferențiat, când nu putem vorbi despre un element separat, ci de o armonie a tuturor 

elementelor. 

 „Omul care purta veșminte femeiești nu devenea, cum ar crede un ochi neavertizat, femeie - 

ci realiza, pentru un răstimp, unitatea sexelor, stare care îi înlesnea o anumită contemplație totală a 

Cosmosului. El pătrunde, androginizat fiind, într-un anumit nivel al realității care nu i-ar fi fost 

accesibil în condiția umană diferențiată, sexuată. Din când în când, în conformitate cu ritmurile 

Naturii, omul trebuia să-și anuleze starea lui diferențiată, căutând să dobândească, prin ritual, 

reîntoarcerea în starea primordială, a «strămoșului» - a lui Adam - Eva.‖
3
 Drumul ființei este cel al 

autocunoașterii și a cunoașterii totale, lucru care se realizează doar în momentul pătrunderii totale a 

propriei ființe. Omul trebuie să înțelegă perfecțiunea ființei primordiale prin sine, iar diversele 

recuperări ale părții contrare îl ajută pentru o scurtă perioadă de timp să-și armonizeze elementele 

primordiale în propria ființă care a fost scindată. 

 Există foarte multe metamorfoze între sexele primordiale, sau travestiri intersexuale care 

permit omului să ia contact cu partea contrară ființei sale.  În acest punct ne vom ajuta de textul lui 

Ovidiu, Metamorfoze. Un prim exemplu ar putea fi Tiresias care cunoștea ambele elemente. El se 

naște băiat, dar devine femeie în momentul în care desparte doi șerpi împreunați, lovind-o pe femelă 

cu un băț, fiind metamorfozat în acest mod timp de șapte ani, până în momentul în care întâlnește 

din nou aceiași șerpi și îi desparte, lovind masculul deoarece: „«Dacă loviturile pe care le primiți au 

așa de mare putere, încât să schimbe și sexul celui ce vi le-a dat, vă voi lovi și acum.» Și, lovind 

aceiași șerpi, s-a întors la forma de mai înainte și la chipul cu care se născuse.‖
4
 El însă devine orb 

din cauza Junonei, în urma unei neînțelegeri dintre ea și Jupiter; pentru că „se spune că odată 

Jupiter, înveselit de nectar, a lăsat la o parte grelele griji și și-a petrecut vremea în glume ușuratice 

cu Junona. «Fără îndoială, plăcerea voastră e mai mare decât a bărbaților», se spune că i-a zis el. Ea 

a tăgăduit. Au găsit cu cale să întrebe pe învățatul Tiresias ce părere are. Acesta cunoștea amândouă 

felurile de plăcere. (...) Luat ca judecător într-o glumeață neînțelegere, el întărește spusele lui 

Jupiter. Se spune că Junonei i-a fost necaz mai mult decât cerea pricina neînțelegerii și a condamnat 

ochii judecătorului la o eternă noapte.‖
5
 O altă legendă spune faptul că în momentul în care 

Teiresias o vede pe Athena scăldându-se, îi este răpită lumina ochilor
6
, fiind pedeapsa pe care o 

primește. Asemenea lui Teiresias, Siproites o vede pe Artemis scăldându-se, și se transformă în 

femeie.
7
 Un alt personaj mitologic, Scython, a oscilat între cele două elemente, fiind bărbat și după 

femeie, despre acest fapt vorbește Ovidiu doar tangențial. 

                                                             
2 Ibidem, pp. 106-107. 
3
 Mircea Eliade, Mitul reintegrării, București, Editura Humanitas, 2003, p. 98. 

4 Ovidiu, Metamorfoze, traducere, studiu introductiv și note de David Popescu, București, Editura Științifică, 1959, p. 

73. 
5 Ibidem, p. 73. 
6 Marie Delcourt, Hermaphroditos. Mituri și rituri ale bisexualității în Antichitatea clasică, traducere de Laurențiu 

Zoicaș, București, Editura Symposion, 1996, p. 62. 
7 Ibidem, p. 64. 
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 Hermaphroditus, rodul iubirii dintre Hermes (fiul lui Zeus; Hermes era mesagerul zeilor, 

zeul călătoriilor și al comerțului, patronul muzicii, al oricărei invenții, al meșteșugurilor
8
, „dar și al 

hoților și al borfașilor‖
9
) și Afrodita (zeița frumuseții și a dragostei), crescut de naiade devine o 

ființă cu natură dublă. Nimfa Salmacis se îndrăgostește de frumusețea acestui băiat și îi dorește 

iubirea, dar el o respinge. Dorința de a fi aproape de cel pe care îl iubește îi întunecă mințile, 

aruncându-se în apa în care înota tânărul. Ea îl cuprinde cu îmbrățișările și săruturile sale, „pe când 

el se străduia împotrivă și se lupta să scape, ea îl înlănțuie, ca un șarpe care, luat în gheare și răpit în 

văzduh de vultur, strânge în încolăcirile sale capul și gâtul dușmanului, iar cu coada îi înlănțuie 

aripile întinse, sau ca iedera care de obicei se împletește în jurul trunchiurilor lungi, sau în sfârșit ca 

o caracatiță care ține dușmanul prins sub apă‖
10

. În acele momente, Salmacis fiind respinsă se roagă 

zeilor ca nimic să nu-i despartă vreodată. Rugile îi sunt ascultate, iar cei doi se metamorfozează 

într-o singură ființă, „corpurile celor doi unite se fac unul singur, cu o singură față, cum se văd 

uneori două ramuri răsărind îmbinate sub aceeași scoarță și crescând împreună lipite. Tot așa 

trupurile lor s-au unit într-o strânsă legătură și ei nu mai sunt doi, ci unul cu o dublă formă, care nu 

se poate numi nici băiat, nici fată. Par a nu fi nici unul nici altul și par a fi unul și altul.‖
11

 Iese din 

apa în care a intrat, cu o natură dublă, nu era nici bărbat, dar nici femeie, iar din acel moment orice 

bărbat va intra în acea apă, va ieși doar pe jumătate bărbat. Prin scufundarea în această apă, cei doi 

se întorc la origini, când contrariile coexistă împreună. Putem vorbi și de o moarte simbolică, 

tânărul și nimfa Salmacis își pierd condițiile individuale pentru a renaște într-o singură ființă, care 

întruchipează ambele elemente primordiale. 

 Un alt exemplu de schimbare a elementelor între ele este în cazul fiicei lui Erysichthon, care 

după ce taie un stejar mare și bătrân în care se afla nimfa Ceres, este pedepsit fiindu-i trimisă 

Foamea. Își pierde toată averea, nefiind niciodată sătul, își pierde și singura fiică care îi mai 

rămăsese și pe care o vinde. Tânăra refuză să urmeze drumul stabilit de tatăl său; ea se roagă zeului 

Neptun, iar acesta îi schimbă chipul și o metamorfozează într-un bărbat, mai exact în pescar. 

Păcălindu-l pe bărbatul căruia îi aparținea, ea se preschimbă înapoi în femeie, având capacitatea de 

a se metamorfoza și în diverse animale, cum ar fi: pasăre, cerb, cal, etc. pentru a-i putea procura 

hrana tatălui său, care nu era niciodată sătul, ajungând să se sfâșie cu dinții.  

 În cazul figurii mitologice Iphis vorbim atât de o deghizare intersexuală, cât și de o 

metamorfozare. La naștere fiind fată, mama sa îi ascunde soțului acest fapt, acesta dorindu-și băiat. 

Fata poartă un nume care se folosește pentru ambele sexe, fiind îmbrăcată în straie bărbătești. La o 

vârstă destul de fragedă este logodită de către tatăl său cu o frumoasă fată pe nume Ianthes, de care 

se îndrăgostește. Dragostea o face să-și dorească să se metamorfozeze și să devină un adevărat 

bărbat. Împreună cu mama sa înalță rugi zeiței Isis printre lacrimi, iar la scurt timp nu mai are „pe 

față tenul alb de fată, puterile îi sporesc, înfățișarea e mai bărbătească, părul nepieptănat e mai scurt, 

are mai multă vigoare decât a avut ca femeie; tu, care până mai adineaori erai fată, acum ești 

băiat.‖
12

 

 Acest fel de metamorfoze sunt foarte răspândite, un alt exemplu ar fi Cynus care se născuse 

femeie, având numele de Caenis. O frumoasă fecioară care respinge orice cerere în căsătorie, dar 

care cade pradă zeului mării. Nesuportând această siluire, îi cere lui Neptun: „«Marea dorință pe 

care mi-o trezește această injurie este de a nu mai suporta nimic asemănător. Fă să nu mai fiu 

femeie și mi le vei îndeplini pe toate». Cuvintele din urmă le-a spus cu ton mai coborât și vocea 

aceea putea să pară de bărbat. Cum și era. Căci zeul mărilor adânci îi și împlinise dorința și o făcuse 

pe deasupra să nu poată fi expusă nici unei răni și să reziste fierului. Atracidul a plecat vesel de 

darurile primite și și-a dus viața în îndeletniciri bărbătești, cutreierând câmpurile Peneului.‖
13

 Însă 

                                                             
8 Ana Balaci, Mic dicționar mitologic greco-roman, ediția a II-a, București, Editura Științifică, 1969, p. 192. 
9 Ibidem, p. 192. 
10 Ovidiu, op. cit., p. 100. 
11 Ibidem, p. 101. 
12 Ibidem, p. 259. 
13 Ibidem, pp. 325-326. 
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în lupta cu centaurul Latreus, i se subliniază încă o dată obârșia noii sale naturi: „«Căci tu pentru 

mine întotdeauna nu vei fi decât o femeie. Tu vei fi pentru mine Caenis. Ai uitat de obârșia nașterii 

sale și nu-ți vine în minte pe ce plată ai acest chip fals de bărbat? Știi ce te-ai născut și ce ai pățit. 

Du-te și ia caierul și furca și toarce lână. Lasă războiul pentru bărbați».‖
14

 În acest punct se 

delimitează naturile omului, menirea bărbatului fiind războiul, în timp ce femeia ar trebui să se 

ocupe de lucrurile casnice. Nu se poate accepta ca o femeie să ia parte la ocupațiile prin care se 

definește natura bărbatului. Dar, Cynus prin metamorfozarea sa, ia parte la război, fiind un 

războinic care nu poate fi învins ușor, iar puterea sa nemărginită îi fac pe centauri să se îndoiască de 

propria lor natură, simțindu-se umiliți: „«Vai, mare rușine, strigă Monychus. Un popor întreg să fie 

învins de unul singur și abia de-l poți numi bărbat. Deși el e bărbat, noi prin faptele noastre lipsite 

de vlagă suntem ce a fost el. (...) Suntem învinși de un dușman pe jumătate femeie.»‖
15

 Natura sa 

schimbată nu îl ajută pe Cynus să scape de furia centaurilor, trupul lui fiind zdrobit sub greutatea 

copacilor aruncați spre el, metamorfozându-se într-o pasăre mică pentru a putea ieși de sub grămada 

de bușteni. 

 Despre deghizare intersexuală putem vorbi și în cazul lui Achille, el purtând haine femeiești 

încă de la naștere pentru că i-a fost prezisă mamei sale moartea lui în luptă. Această coabitare a 

celor două naturi rezistă până când tânărul se află în prezența armelor. Firea sa este atrasă de 

adevărata natură în momentul în care între podoabele femeiește se regăsesc și arme, fiindu-i trezite 

în suflet dorințe de bărbat, adevăratul său element ieșind la suprafață. „Tot așa, anumite momente 

din povestea lui Ahile pot fi interpretate ca încercări inițiatice: el a fost crescut de centauri, adică a 

fost inițiat în hățiș de stăpâni deghizați în animale sau manifestându-se în ipostaze animale; a trecut 

prin foc și apă, încercări inițiatice clasice, și chiar a trăit o vreme între fete, îmbrăcat ca o fată, un 

obicei caracteristic anumitor inițieri primitive de pubertate.‖
16

 

 Există multe transformări ale elementului masculin în floare. „Floarea se înfățișează adesea 

ca o figură-arhetip a sufletului, ca un centru spiritual. Semnificația ei se precizează după culori, 

care revelează orientarea tendințelor psihice: galbenul capătă un simbolism solar, roșu, un 

simbolism sangvin, albastrul, simbolismul unei irealități visătoare. Dar nuanțele psihismului se 

diversifică la infinit. Folosirea alegorică a florilor este și ea infinită: ele fac parte dintre atributele 

primăverii, ale aurorei, tinereții, retoricii, virtuții etc. (...)‖
17

 De cele mai multe ori elementul 

feminin este asociat florilor, lucrurilor fragile și frumoase, în timp ce elementului masculin îi revin 

armele, războiul, momentele de glorie pe care le caută, etc. 

 Ovidiu în Metamorfoze, îmbină două legende pentru a arăta cum a luat naștere zambila. 

Prima legendă este reprezentată de metamorfoza lui Hyacinthus, care în timpul jocului cu Phoebus 

este rănit de disc și moare. Regretul zeului îl îndeamnă să-l transforme pe tânăr într-o floare de 

culoare purpurie, care va purta încrustat pe floare gemetele lui Aiax care a fost omorât, din sângele 

lui răsărind „o floare purpurie care răsărise înainte din sângele lui Oebalus. O literă dublă este 

înscrisă în mijlocul florii pentru amândoi. Ea aduce aminte și de numele bărbatului și de plânsul 

copilului‖
18

. Acest gemet provine din numele lui Aiax „ai, ai‖, sugerând durerea celor doi, moartea 

lor dând naștere unei flori care poartă însemnele metamorfozelor lor. 

 Un alt exemplu este cel al lui Adonis care este omorât de un mistreț, fiind transformat de 

Venus într-o floare: „și din sânge s-a născut o floare de culoarea sângelui, asemenea aceleia pe care 

o au rodiile ce-și ascund semințele sub coaja lor subțire. Totuși ea e de scurtă durată, căci, 

                                                             
14

 Ibidem, p. 333. 
15 Ibidem, p. 334. 
16 Mircea Eliade, Nașteri mistice, traducere de Mihaela Grigore Paraschivescu, București, Editura Humanitas, 1995, p. 
144. 
17 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, 

numere, Iași, Editura Polirom, 2009, p. 400. 
18 Ovidiu, op. cit., p. 356. 
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neținându-se bine și fiind prea ușoară, o scutură aceleași vânturi care-i poartă numele‖
19

. Din nota 

de subsol aflăm că Adonis este metamorfozat în dediță, cunoscută și sub denumirea de anemonă. 

 O astfel de metamorfoză întâlnim și la Narcis, fiul unei nimfe căruia i se prezice că copilul 

va avea o viață lungă „«De nu se va vedea pe sine»‖
20

, lucru ce nu poate fi evitat. Frumusețea lui a 

atras atât băieții, cât și fetele, care erau fermecați de frumusețea sa. De el se îndrăgostește și nimfa 

Echo, care devine un ecou prin pedeapsa pe care o primește de la Junona, iar trupul i se 

metamorfozează din cauza disprețului celui pe care îl iubea. Disprețul lui Narcis în fața iubirii nu 

rămâne nepedepsit, când una dintre victimele sale îi pecetluiește soarta: „«Să iubească acesta, dar să 

nu poată avea ceea ce iubește»‖
21

. Fiind în apropierea unui izvor, iar „pe când bea, răpit de 

frumusețea chipului văzut în unde, se îndrăgostește de ceea ce nu era corp, ci numai o umbră, căreia 

speranța lui îi dădea viață‖
22

; „Nesocotit, se vrea pe sine însuși. El este acela care iubește și care e 

iubit și când dorește este dorit și deopotrivă se înflăcărează și se mistuie‖
23

; se iubește pe sine prin 

sine. Iubește o iluzie, imaginea sa oglindită în suprafața izvorului. Această iubire îl mistuie pentru 

că nu poate cuprinde pe cel pe care îl iubește. Acest tumult îl fac pe tânărul îndrăgostit să-și 

dorească să se despartă de propriul său corp: „«O, de-aș putea să mă despart de propriul meu corp! 

Iată o dorință nouă la un îndrăgostit: aș vrea să fiu departe de mine de ceea ce iubesc. (...) Pentru 

mine moartea nu este groaznică, fiindcă numai prin moarte voi scăpa de dureri; aș fi vrut ca cel iubit 

să trăiască mai mult decât mine, dar acum vom muri două inimi unite într-una singură‖
24

. Putem 

deduce din aceste cuvinte androginia lui Narcis. El este conștient de prezența celor două elemente 

din el. Dar este un androgin incomplet. Se vede pe sine sub forma unui tânăr, simțind prezența a 

două inimi în interiorul său. Se poate ca elementul feminin în el să fie într-o pondere foarte mică, 

acest lucru făcându-l incomplet. Se dorește pe sine fără a se putea avea cu adevărat. Ușor se stinge 

viața în el, se întinde pe iarbă într-un somn adânc, contopirea finală nu are loc, transformându-se 

într-o „floare galbenă învelită în mai multe foi albe‖
25

, cu numele de narcisă. Prin această 

metamorfoză remarcăm androginia, el Narcis, nume masculin, se transformă într-o narcisă, o floare, 

care ar putea fi și un nume propriu femeiesc, Narcisa. Narcis/Narcisa, coexistența elementelor 

primordiale se regăsesc în contopirea numelor. „Pe morminte se sădesc narcise. Ele simbolizează 

înțepenirea în moarte, dar într-o moarte care nu este, poate, decât somn.‖
26

 Prin această corelație, 

numele tânărului îndrăgostit este legat de acest sfârșit încă de la început, purtând cu el izul morții. 

Din cauza acestui mit „narcisa este emblema vanității, egocentrismului, dragostei și mulțumirii de 

sine‖
27

. Relația narcisei cu apa este una foarte strânsă, ea „crește primăvara în locuri umede, ceea ce 

o încadrează în simbolistica apei‖
28

, de unde și relația pe care Narcis o are cu apa, simbol care 

marchează existența tânărului. „Simbolismul oglinzilor depinde nu numai de ceea ce produce 

reflecția - natura, Dumnezeu, o carte, drama -, ci și de ce vede cineva în ele - pe sine, adevărul, 

idealul, iluzia. Din vremurile romane, oglinzile adevărate erau instrumente ale vanității sau 

«narcisismului», și curând au ajuns să simbolizeze asta. Mitul lui Narcis, într-adevăr, reprezintă 

prima mare poveste despre oglindă, spusă pe larg de către Ovidiu (Metamorfoze 3.339-510).‖
29

 În 

reflecția lui din apă el își întâlnește idealul, își vede dublul său ascuns și se iubește pe sine mai mult 

decât ar putea iubi pe altcineva. „Îndrăgostit de propria-i imagine, oglindită în apă (...), tânărul și 

frumosul Nárkissos moare tânjind după chipul de neatins și se transformă în floarea care îi poartă 

                                                             
19 Ibidem, p. 287. 
20 Ibidem, p. 74. 
21 Ibidem, p. 76. 
22 Ibidem, p. 76. 
23 Ibidem, p. 76. 
24

 Ibidem, p. 77-78. 
25 Ibidem, p. 79. 
26 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., p. 610. 
27 Ibidem, p. 611. 
28 Ibidem, p. 610. 
29 Michael Ferber, Dicționar de simboluri literare, Cambridge University Press, traducere din engleză de Florin Sicoie, 

Chișinău, Editura Cartier, 2001, p. 185. 
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numele (legenda are urmări și în terminologia medicală, narcisismul fiind o stare patologică definită 

prin dragostea exagerată de sine). Se pare însă că legenda, ca în unele cazuri similare, a inversat 

raportul dintre cuvântul comun și cel propriu, în realitate numele personal fiind format de la 

nárkissos. Numele plantei este obscur din punct de vedere etimologic (probabil de origine 

mediteraneeană, adică preindo-europeană), dar nu este exclus ca el să fie apropiat de cuvântul gr. 

nárke «amorțeală, toropeală» (...).‖
30

 

 În oglindă, ceea ce ni se arată este dublul, este reflectarea propriului nostru sine, devine o 

cunoaștere a interiorității noastre, la fel a fost și în cazul lui Narcis. El își observă dublul, dublu care 

ajunge să-l distrugă și să-l atragă în subsolurile inconștientului său. „Narcis a servit, de la Ovidiu 

încoace, drept emblemă pentru această experiență în care dublul sfârșește prin a lua locul ființei. 

Astfel, oglinda asigură o promovare a duplicării, care nu mai înseamnă doar mai puțină ființă, ci 

imagine completă, totală, a ceea ce este perceput întotdeauna doar parțial, dar tot ea tinde simultan 

să atragă dorința omului spre o asemănare extremă, până la exces.‖
31

 Imaginea sa completă îl 

fragmentează, cunoașterea dublului său îl face să-și piardă propria ființă, dragostea sa pentru figura 

pe care o zărește devine o dragoste pentru propriul său dublu. Dublul se transpune în el, îi 

mărginește propria ființă și îl ține captiv ca într-un miraj. Apa devine o suprafață care se poate 

identifica cu o oglindă, în ea Narcis se privește și se pierde pe sine. „Astfel, oglinda asigură o 

promovare a duplicării, care nu mai înseamnă doar mai puțină ființă, ci imagine completă, totală, a 

ceea ce este perceput întotdeauna doar parțial, dar tot ea tinde simultan să atragă dorința omului 

spre o asemănare extremă (...). În unele cazuri, imaginea-oglindă atinge aproape limita imaginii 

atunci când forma sa duplicată se animă în mod independent, până acolo încât, în halucinație, 

conduce la devitalizarea propriului corp.‖
32

 Prin reflectarea propriei figuri în suprafața apei, el se 

cunoaște pe sine, o reflectare a adevărului, o revelare a propriei dorințe, dar cade pradă unei iluzii 

din mrejele căreia nu mai poate scăpa. „Oglinda a servit încă din Antichitate drept model imaginii 

asemănătoare, duplicării fidele. Suprafață materială existentă în natură sau ca artefact, multă vreme 

din bronz înainte de a fi fabricată din sticlă, oglinda pare să nu existe decât pentru a reproduce 

altceva. Materia ei netedă sau cristalină, însăși forma ei sunt concepute pentru a nu se împotrivi, 

pentru a nu opune rezistență unui model, spre deosebire de majoritatea operelor figurative, a căror 

imagine constituie un obiect de privit pentru el însuși (un tablou).‖
33

 Oglindirea în suprafața apei 

devine o reconstruire a propriului sine, o dezvăluire a propriului suflet, iar „încă din Antichitate, a te 

privi într-o oglindă devine însăși formula reflectării psihologice și morale a eului, pentru că, prin 

introspecție, se obiectivează ceea ce este ascuns în interioritatea sufletului.‖
34

 

 Travestirile intersexuale sunt o modalitate de recuperare în sine a ființei primordiale. Ieșirea 

din timpul istoric îi permite ființei ca pentru o scurtă perioadă de timp să cunoască totalitatea. În 

acest studiu am remarcat metamorfozele anumitor ființe, ele având parte de o totalizare a ființei. 

Astfel, prin intermediul deghizărilor intersexuale, ființa are posibilitatea de a recrea omul primordial 

și de a se apropia de starea privilegiată pe care o au anumite divinități. 
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Abstract:,,The light from Ulmiřř is the confession of the artist who, like Albatros, feels crushed and 
humiliated in a new social order. The indictment through which it passes,  helps him to understand "deep 

rhinocerisation", ultimately taking the decision to descend from the ivory tower. He is associated with the 

unbridled industrial environment in the way of thinking, with the artistic resources in full effervescence. 

Reconciliated, he will wait for the right moment of the resumption of the flight to the true light guide to 
literature. The patterns penetrate the  play, establishing the relationship with other texts of the five or six 

decades, being as many conventional and concessive gestures. 

 
Keywords: patterns, confession, indictment, Albatros, unbridled 

 

 

  Urmaș al distinsei familii de intelectuali din Fălticeni, Horia Lovinescu a fost fruntaș în 

etapele firești de dezvoltare ale unui tânăr, absolvind Facultatea de Litere și Filosofie din cadrul 

Universității din București cu mențiunea ,,Magna cum laudeˮ (1940) și ajungând șef de promoție la 

Școala de Ofițeri de Rezervă din Sibiu. Titlul de doctor în litere şi filozofie l-a obținut în 1946 la 

Universitatea din Iaşi cu  teza ,,Rimbaudˮ, închinată  studiului  unuia dintre făuritorii poeziei 

moderne. Calea spirituală pe care se înscrisese coincidea cu cea a unchiului său, marele critic literar 

interbelic, Eugen Lovinescu, cu cea a Monicăi Lovinescu, Anton Holban și cu cea a lui Vasile 

Lovinescu. Spre deosebire de aceștia, Horia Lovinescu este singurul pe care destinul îl pune în 

situația confruntării directe cu schimbările majore din România de după 1948. Autorul ,,Jocurilor 

Danieiˮ și mentorul de la ,,Sburătorulˮ trecuseră în eternitate, Monica Lovinescu se exilase în  

Franța, iar Vasile Lovinescu  ,,a stat deoparte scriind pentru sertarˮ
1
. El va fi singurul din familia sa 

care se va îndepărta la un moment al carierei de artist de spiritul modernist al culturii interbelice 

pliindu-se pe noua conjunctură.   

Nu i-a fost ușor lui Horia Lovinescu să intre și reziste în ambientul artistic al deceniului al 

șaselea, căci originea sa era considerată ostilă noii ordini. Într-una din confesiunile sale legate de 

debut, Horia Lovinescu își amintea că a fost privit cu scepticism de contemporani care îl considerau 

un intrus: ,,Acești confrați au vrut să mă îngroape de la debut.ˮ
2
 De aceea, intrarea sa în dramaturgie 

trebuia să aibă valoarea unui  angajament prin care să convingă de faptul că lupta, alături de 

comuniști, pentru ,,veștejirea racilelor vechiului regimˮ
3
.  

Pasiunea pentru scris a lui Horia Lovinescu a fost atât de mare încât l-a determinat să adere la o 

asemenea concesie, smulgându-l temporar din sfera canonului interbelic, modernist și dirijându-l 

către literatura comandată oficial.  

 Dramaturgia română era în deceniul al cincilea puternic afectată de trecerea în neființă a 

unor nume importante (Liviu Rebreanu, G. M. Zamfirescu, Mihail Sebastian, V. I. Popa) și de 

tăcerea celor mari care nu se înregimentau: Camil Petrescu, Lucian Blaga și George Ciprian. 

Ideologia socialistă trebuia să își găsească cât mai repede adepți și în teatru, chiar dacă nu aveau 

notorietatea celor de dinainte. Răspândirea cât mai multor piese de teatru cu tematică proletară era 

cu mult mai importantă decât calitatea lor artistică. Revendicându-se ,,forțatˮ
4
 din ,,tradiția 

                                                             
1 Dimitriu, Eugen, Lovineștii, Editura Spiru Haret, Iași, 2001, p. 101. 
2 Dimitriu, Eugen, Lovineștii, Editura Spiru Haret, Iași, 2001, p. 105. 
3 Diaconescu, Romulus, Dramaturgi români contemporani, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1983, p. 9.  
4 Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române.5 secole de literatură, Editura Paralela 45, Pitești, 2008, p. 9. 
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revoluționară pașoptistăˮ
5
 a lui  Vasile Alecsandri, Barbu Ștefănescu Delavrancea și I. L. Caragiale, 

adepții realismului socialist întâmpinaseră regimul fascist și războiul antisovietic cu maximă și 

constantă mobilizare, urmărind, potrivit lui Mihail Davidoglu, ,,transformarea teatrului într-un bun  

al oamenilor muncii, înnoirea repertoriului, baza ideologică artistică a artei teatraleˮ
6
. Nume mai 

mult sau mai puțin cunoscute până atunci, riscând  ulterior anonimatul din cauza asocierii 

periculoase cu socialismul, încep să încropească dramaturgia mult reclamată ca fiind calea izbăvirii 

poporului: Mihail Davidoglu (,,Omul din Ceatalˮ, 1948; ,,Mineriiˮ, 1949), Mircea Ștefănescu 

(,,Micul infernˮ,1948), Lucia Demetrius (,,Cumpănaˮ, 1949), Aurel Baranga (,,Iarbă reaˮ, 1949), 

Camil Petrescu (,,Bălcescuˮ, 1949), Victor Eftimiu (,,Haiduciiˮ, 1949).  

Horia Lovinescu își face debutul în iunie 1953 cu piesa ,,Lumina de la Ulmiˮ fiind  devansat de alte 

câteva piese scrise în deceniul al șaselea în urma încurajării lui Mihail Davidoglu chiar din ianuarie 

1953 în ,,România liberăˮ : ,,Cu toate succesele  dramaturgiei noastre, n-am reușit încă să creăm 

acel personaj care să întrunească trăsăturile tipice ale omului nou. Este sarcina principală a teatrului 

nostru – și în primul rând al dramaturgilor – să realizeze pe scena  românească figura acestui erou 

care în realitate trăiește, creează, iubește, învață, devine pe zi ce trece mai complex.ˮ
7
. L-au 

precedat în acel an, în dramaturgie, următorii autori: Cezar Petrescu și Mihail Novicov (,,Nepoții 

gornistuluiˮ, 1952), Tudor Șoimaru (,,Afaceriștiiˮ, 1952), Mihail Davidoglu (,,Cetatea de focˮ, 

,,Nuntaˮ, 1950), Maria Banuș (,,Ziua cea mareˮ, 1951), Lucia Demetrius (,,Vad nouˮ, 1951; 

,,Oamenii de aziˮ, 1952),  Mircea Ștefănescu (,,Matei Millo sau Căruța cu paiațeˮ, 1953), Adrian 

Rogoz și C. Constantin (,,Martin  Rogers descoperă Americaˮ, 1953), Sanda Diaconescu, Sergiu 

Dumitrescu și Puiu Maximilian (,,Pacea interzisăˮ, 1952). 

 ,,Lumina  de la Ulmiˮ va continua seria clișeelor dramaturgiei socialiste, toate piesele de 

mai sus fiind dovada clară că din 1944 până în 1953 lumea literară pierduse dreptul la libertate de 

exprimare și că se instalaseră noi reguli, respectate în ciuda caracterului lor artificial și a faptului că 

ucideau spiritul original al dramaturgilor, neputând deveni realmente cale de însuflețire nici pentru 

spectatori.  

Piesele înregimentate militau pentru atașamentul intelectualului față de lumea țăranilor și a 

muncitorilor, devenid eroi mesianici. Comuniunea trebuia să aibă forța Societății pașoptiste, 

,,Dreptate și Frățieˮ, care să creeze convingerea ce l-a călăuzit pe protagonistul  din drama lui 

Camil Petrescu, Bălcescu, ce considera că trebuie să pregătească ,,o revoluție menită să întoarcă 

crugul istoriei românești.ˮ
8
 Față de Bălcescu, Emil Comșa este ,,scriitor talentat, dar cu mari lipsuri 

ideologiceˮ
9
 și, abia după o bogată serie de fapte prin care i se dezvăluie adevăratul chip al 

burgheziei, se atașează deliberat mișcării proletare, luând decizia de a scrie ,,fără scornituriˮ
10

. 

Pentru mult timp, protagonistul Emil Comșa rătăcește, potrivit doctrinei socialiste, în labirintul artei 

lovinesciene, lipsindu-i dârzenia și caracterul voluntar al lui Bălcescu ce mărturisea: ,,Aș vrea să 

mai trăiesc numai alți zece ani și voi răsturna putregaiul lor cum întoarce un fier de plug câmpul 

înțelenit de mărăciniș.ˮ
11

 

Intelectualii erau acceptați în lumea nouă doar dacă se lepădau de idealismul steril și se implicau 

direct în transformarea societății, ceea ce avea un efect maxim de mobilizare; Bălcescu a acționat cu 

perseverență, acceptând, de la început, că eliberarea țărilor române de burghezie și de dominația 

imperiului otoman  se va desfășura reclamând mari sacrificii și a pregătit variate modalități de 

                                                             
5 Barbu, Nicolae, Momente din istoria teatrului românesc, Editura Eminescu, București, 1977, p. 266.  
6 Davidoglu, Mihail, Pe drumul unei dramaturgii realist socialiste, în România liberă, anul XI – nr. 2583, 21 ianuarie 

1953, p. 3.  
7
 Davidoglu, Mihail, Pe drumul unei dramaturgii realist socialiste, în România liberă, anul XI – nr. 2583, 21 ianuarie 

1953, p. 3.  
8 Petrescu, Camil, Teatru, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1959, p. 37.  
9 Cronologia vieții literare românești, perioada postbelică, V, 1951-1953, Editura Muzeul Național al Literaturii 

Române, București, 2011, p. 423. 
10 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 88. 
11 Petrescu, Camil, Teatru, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1959, p. 34. 
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intervenție fiind sigur că nu toate sunt invincibile: ,,Menirea noastră este numai să punem în 

mișcare mașina revoluției și s-o dirijăm...Căci pe urmă ea nu se mai oprește. Nu se știe care din 

scântei va aprinde țara, dar țara nu așteaptă decât o scânteie ca să ia foc.ˮ
12

 La fel și în ,,Lumina de 

la Ulmiˮ,  scriitorul este învestit de sistemul socialist cu o forță extraordinară asupra muncitorilor 

de la uzină care sunt nerăbdători să-i citească textul pentru a-și găsi noi repere care să-i ajute să fie 

dedicați cauzei socialismului: ,,Un om ca tovarășul Comșa nu poate să meargă decât înainte. De ce 

i-a dat partidul și guvernul premiu? Să vezi câți oameni noi o să ne aducă cartea asta pe șantier și pe 

alte șantiere. E ca o mobilizare!ˮ
13

 El va ajunge la acest nivel incandescent de dăruire și influențare 

mult mai târziu, când va vedea realizările socialiste de până atunci pe punctul de a se nărui din 

cauza sa.  

Lumea cea nouă se ridica orgolios cu îndemnul: ,,Construim fără burghezie...și împotriva 

ei.ˮ
14

, atrăgând variate forme de ,,sabotoriˮ pe care dramaturgia postbelică din deceniul al șaselea îi 

ilustrează. În ,,Iarbă reaˮ de Aurel Baranga, pe umerii savantului Bârlea apasă responsabilitatea 

descoperirii formulei chimice care să elibereze România de a deveni o piață de desfacere pentru un 

trust olandez care deținea monopolul pe furnituri de cositor. Știința românească, ajutată de cea 

sovietică, putea fi o cale de învingere a puterilor imperialiste occidentale.  O echipă de oameni de 

știință lucrase 18 luni și izbutise teoretic să găsească soluția, dar în practică angrenajul nu a avut 

rezultate. După refacerea fiecărei etape de fabricație, după studiul dosarului, se descoperă că 

sabotorul era infiltrat chiar în echipa științifică: Ioana, fiica unui fost boier arendaș, din neamul 

Bălenilor care doar temporar s-a adapta noii lumi. Prin sabotaj, urmărea să încetinească procesul 

scoaterii minereului pentru ca olandezii să fie contactați de români. Din această trădare, ea ar fi 

câștigat suficient pentru a putea fugi din România socialistă. Doar că planul ei va fi deturnat, căci 

,,iarba rea care aprinde și întunecă mintea, o mătrăgunăˮ
15

 a fost descoperită și înlăturată.  

Dușmanul occidental trebuia să înțeleagă prin orice cale că adepții comunismului sunt foarte 

vigilenți și fideli. ,,Lumina de la Ulmiˮ surprinde realismul comuniștilor care cunoșteau adevărul 

privitor la  infiltrarea capitalismului ce nu se realiza doar prin cei ce veneau din afară, ci, mai grav 

și mai dureros pentru sistemul comunist, chiar și prin elemente autohtone care ajungeau să se lepede 

de mișcarea politică a momentului, luptând din interior împotriva ei. Aceste elemente, ,,lupii în 

piele de oaie strecurați printre noiˮ
16

 (potrivit lui Vartic), erau cele mai periculoase pentru că 

practicau un joc dublu, foarte derutant și greu de descoperit. Dualitatea lor dezvolta un 

comportament la vedere și unul ascuns, unul de falsă colaborare pentru a adormi suspiciunile 

comuniștilor și altul secret pentru a atrage suportul occidental. Două tipuri de sabotaj intră în firul 

narativ: cel industrial și cel literar.  

Progresul mediului industrial care se revigora atunci este periclitat de Baziliade, ,,un adevărat 

businessemanˮ
17

, inginer, fost mare capitalist, 50 de ani, care avusese mari profituri în vremea 

legionarilor. Legăturile lui cu cercurile politice din afară erau foarte puternice și-i aduceau avantaje 

uriașe fiind ,,subvenționatˮ consistent pentru trădarea valorilor naționale. Existența lui îmbelșugată 

și cu perspectivă de a fi salvat din lagărul comunist sau de a obține un post foarte important în 

marea industrie dovedea capacitatea superioară de adaptare și de înțelegere a trăiniciei noului sistem 

instalat oficial după 1947. Deja din 1953 comunismul se extindea ca o mare forță obligând pe 

adepții capitalismului să recunoască înfrângerea. Mesajul indignat al lui Baziliade adresat lui 

Spătaru și Nițescu concentrează dezamăgirea profundă față de clasa socială din care provine ce a 

pierdut frâiele istoriei și ale politicii, culpabilizând-o pentru toate pierderile suferite, de la cele 

                                                             
12 Petrescu, Camil, Teatru, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1959, p. 48. 
13 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 36. 
14 Baranga, Aurel, Iarbă rea, Editura de Stat, București, 1949, p. 61.  
15 Baranga, Aurel, Iarbă rea, Editura de Stat, București, 1949, p. 82. 
16 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 57. 
17 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 39.  
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sociale, economice, morale și culturale: ,,În fiecare zi un salt cumplit, un zid de oameni și de mașini 

se strâng în jurul nostru. Și voi? Sunteți cu toții niște lași, niște bicisnici, niște otrepe!ˮ
18

  

Alice întruchipează ,,sabotajul ideologicˮ
19

. Fiind contemporană cu lumea ce se schimbă, preia 

cameleonic elemente din noua orânduire, dar în esență conservă existența burgheză. Cenaclul pe 

care îl înființase dinainte de război rezistă, păstrând legătura și cu scriitorii pe care i-a ajutat să 

debuteze și au trecut în cealaltă tabără estetică. Nu poate fi radicală, trăind vremuri tulburi.  

Confreria ei care unește prin artă fie îi poate deschide porțile Europei, mai ales prin colaborarea cu 

Baziriade, fie îi poate oferi o viața tihnită în România comunistă dacă știe să managerieze just 

relația cu Emil Comșa. Și ea pendulează între două posibilități cu ajutorul celor doi bărbați 

simbolizând unul Vestul occidental, altul Estul comunist.  Pentru apărătorii lumii burgheze, Nițescu 

și  Spătaru, gestul lui Alice de  a colabora cu Emil Comșa care i-a trădat  devenind adeptul 

relismului socialist este ,,un compromis moralˮ
20

 prin care ea dorește fie să-l readucă pe Emil în 

grupul lor și să refacă unitatea artistică interbelică, fie să o protejeze în calitatea lui de reprezentant 

al comunismului în cazul în care ar fi descoperite acțiunile ei subversive, fiind pentru ea un ,,girant 

socialˮ
21

. Fidelitatea ei față de valorile lumii interbelice o determină să fie foarte abilă în a-l atrage 

pe Emil Comșa spre salonul ei pentru a-i reaminti formula estetică ce-i adusese succesul la debut:  o 

oarecare detașare de realitate, proiecția ,,într-o sferă purificată unde jocul fanteziei creatoare  să se 

poată  desfășura neîngrădit.ˮ
22

 Evoluția evenimentelor romanului proiectate de Comșa, sabotarea 

unor dușmani care intervin în bunul mers al uzinei de la Ulmi,  a fost deturnată după intervenția lui 

Alice care l-a convins că subiectul ar fi anost, propunându-i ceva ,,foarte vag și poeticˮ
23

. 

Cele două personaje, Baziliade și Alice, ce păreau că acționează separat asupra lui Emil, schimbă 

strategia crescându-le șansele de a-l converti. Dar Emil nu este un naiv, amintind de Prometeu, cel 

care întâi gândește și apoi acționează, iar caseta, ca o nouă cutie a Pandorei, nu-l atrage în urzeala  

lor.  

Sabotorii ca ei trebuiau desconspirați și pedepsiți exemplar, textul având obligația de a-și însuși 

sarcina politică de a contura promisiunea amenințătoare a sistemului care dorea să inhibe orice 

pornire spre trădare.  

Scriitorului i se cere să trăiască puternic conectat la realitate și să o redea cât mai fidel, contrariul 

fiind păgubos. I se reamintește că sabotorii se ascund în spatele unor identități distinse, ce mimează 

bunul gust, acționează cu mijloace fine care cer dezvoltarea unui detector subtil din partea 

apărătorilor comunismului. Descrierea sabotorilor în romanul lui Comșa este departe de realitate și 

derutantă pentru cei care nu trăiesc în mediul industrial așteptându-se la apariții grotești care să-i 

demaște cu ușurință. Tovarășul Preda îl avertizează pe Comșa: ,,Dacă tovarășul Comșa ar deschide 

ochii  și s-ar uita bine la oamenii  pe care îi întâlnește, dușmanul de clasă din cartea lui n-ar mai 

avea puf în loc de gheare și nu i-ar mai arde să scrie despre ei cu floricele, parcă i-ar privi de pe 

lună.ˮ
24

 

Demnitatea socialistului este respectată prin aplecarea sistemului către problemele pe care le 

reclamă în calitate de participant la producție, oferindu-i posibilitatea de a propune soluții. Piesa 

,,Lumina de la Ulmiˮ înregistrează invențiile tehnice ale soției lui Emil Comșa ca elemente 

fundamentale prin care se luptă comunismul împotriva capitalismului la nivel industrial.  Ea a creat 

un compresor de tip nou care va ajunge, datorită spiritului național al partidului ,,pe toate șantiereleˮ 

și va înlesni producția ,,la o mulțime de alți tovarăși, pe care nici nu-i știi și să simți că umărul tău o 

clintește cât de puțin din loc.ˮ
25

   

                                                             
18 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 44. 
19

 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 50. 
20 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 39. 
21 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 39. 
22 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 48. 
23 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 51. 
24 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 72. 
25 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 36. 
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Încurajarea partidului transformă pe cel mai sceptic muncitor într-un angajat dedicat care poate fi 

mai valoros prin propuneri decât un inginer, cum se întâmplă în cazul lui Anton din piesa 

,,Mineriiˮ. Participarea la Congresul din 1948 îl însuflețise într-atât încât era sigur că va schimba 

condițiile grele de muncă din subteran: ,,Partidul m-a învățat prețul omului. Și astăzi știu că cel mai 

firav dintre noi poate da peste cap cogeamite munte. Am crezut că-s gata să-l dobor și-l pornesc să 

lunece pe lanțul crațărului. Mă bucuram că-l fac să-i curgă sângele; să-i iau  sânge pentru toi ortacii 

mei și pentru mine…ˮ
26

 El, cunoscând subteranul pe care inginerii îl știau doar din cărți, va propune  

un minerit mecanizat pentru a scoate din zona rudimentară această industrie și va obține rezultate 

extraordinare.  

 O radicalizare a luptei socialismului ar fi anulat orice șansă a capitalismului de a se 

regenera și de aceea piesele din această perioadă promovează modelul muncitorului stahanovist 

pentru care depășirea producției declarate oficial devine țelul suprem. Socialiștii doreau să declare 

anihilarea capitalismului asemenea personajelor din ,,Ziua cea mareˮ de Maria Banuș: ,,Ducem 

bătrâna la groapă. Viața cea veche și-a trăit traiul.ˮ
27

  În ,,Lumina de la Ulmiˮ, Maria Comșa 

depune toate eforturile pentru a descoperi elementul care trenează producția, muncind ,,cât zeceˮ
28

, 

la fel cum, în ,,Iarbă reaˮ, la uzina de la Reșița, pregătindu-se pentru punerea în parctică a noii 

proceduri, muncitorii au reușit în opt zile ce se programase pentru 21 de zile, lucrând zi și noapte, 

cu schimbul și cu voluntari. Chiar și după descoperirea unor importante soluții, autosuficiența era 

considerată de tip burghez. Ritmul de lucru trebuie continuu accelerat sub imperativele 

,,cincinalului în patru aniˮ
29

 ce se promova în presa timpului.  

Lupta dintre vechi și nou este o structură pe care se înalță aceste piese și invariabil triumfă, 

indiferent de dificultatea obstacolului, noul. Rămășițele lumii vechi, legionarii și capitaliștii, din 

,,Lumina de la Ulmiˮ sunt descoperite și pedepsite pentru a evidenția vigilența socialismului care 

este moștenire de la comuniștii aflați în ilegalitate în 1937 imaginați în  piesa ,,Pentru fericirea 

poporuluiˮ de Aurel Baranga  și Nicolae Moraru. În fața judecătorului ce orchestrează un proces ce 

încalcă normele etice, comuniștii apar invincibili: ,,Ne puteți condamna. Dar nu-i temniță să 

închideți poporul român, cum nu puteți întoarce roata istoriei.  

Lupta și cauza  noastră a comuniștilor este dreaptă. Noi vom învinge!ˮ
30

  

Opera de debut se adaugă listei literaturii proletcultismului care oferea doar succes temporar 

și doar în ochii oficialităților. Piesa ,,Lumina de la Ulmiˮ  confirmă ,,eficacitatea practică a 

prolelcultismuluiˮ care însă ,,nu e capabil de canonizareˮ
31

 prin faptul că impune o formulă ce 

îndepărtează de valoare  (cota de critică) și succes (cota de piață).  

Presa timpului o promovează ca ,,un succes al dramaturgiei noastre în plin progresˮ
32

 prin 

publicarea intergrală a textului în Viața românească, anul VI – iunie, 1953 și prin cronici teatrale în 

1954, în urma montărilor, în numărul 5 al revistei ,,Flacăraˮ din 1 martie și în revista Scânteia 

tineretului din 1 aprilie.  

Autorul articolului ,,Lumina de la Ulmiˮ, C. Baciu,  publicat în ,,Flacăraˮ, reproșează lui Horia 

Lovinescu grija mai mare pe care a avut-o în construirea personajelor burgheze, Alice și Baziliade, 

care domină, pe rând piesa. Autorul cronicii nu a observat atașamentul dramaturgului față de 

această lume, o pudoare pentru de cei din rândurile cărora provenea și el. De aceea, lipsesc din 

piesă, după ce li se conturează comportamente monstruoase, cerute de literatura realist socialistă, 

momentele de aducere pe scenă pentru a-i demasca și pedepsi ,,până la capătˮ
33

.  

                                                             
26 Davidoglu, Mihail, Teatru, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1959, p. 107.  
27

 Banuș, Maria, Ziua cea mare, Editura Minerva, București, 1978, p. 215.  
28 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 82. 
29 Primele Bătălii, primele victorii în Flacăra, Nr.2, ianuarie, 1953,  p. 2. 
30 Baranga, Aurel, Moraru, Nicolae, Pentru fericirea poporului, București, 1951, p. 126.  
31 Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române.5 secole de literatură, Editura Paralela 45, Pitești, 2008, p. 8.  
32 Băleanu, Andrei, Horia Lovinescu: ,,Lumina de la Ulmiˮ în Scânteia tineretului, Anul X, Seria a II-a, nr. 1534, p. 2.  
33 Baciu, C., ,,Lumina de la Ulmiˮ, în Flacăra, nr. 5 (30), 1 martie, 1954, p. 13. 
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Piesa este inegală din punct de vedere al adeziunii personajului principal, caracterizat de cronicar 

prin ,,naivitate exagerată care se lasă prea ușor și prea mult  înșelatˮ
34

. Doar Maria Comșa, Vartic, 

Negulescu, Albulescu, Preda și Florea emit cu pasiune discursuri despre arta realist socialistă, Emil 

Comșa îi combate constant și în discuțiile în particular, și în cele oficiale de la Uniunea Scriitorilor. 

Abia, în final,  are o replică ce echivalează cu o stinsă adeziune, ca expresie a lipsei de opțiuni: ,,De 

acum înainte, așa o să scriu, fără scornituri.ˮ
35

 Artificialitatea discursurilor adepților socialismului 

este sancționată chiar de cronicarul din 1954, evaluând-o ca fiind sâcâitoare și găsește îndreptățită 

tendința lui Comșa de a prefera rafinamentul lui Alice: ,,Textul rolului Mariei este însă adeseori de 

o principialitate seacă ceea ce îl face pe spectator să înțeleagă aproape dorința lui Comșa de a evada 

în atmosfera de adulație a salonului ,,Dominițeiˮ
36

.  

Transformarea scriitorului Emil Comșa, consideră în mod optimist C. Baciu, a fost posibilă datorită 

,,suficientelor resurse de cinste, de entuziasm, de devotament față de poporˮ
37

. Evaluată peste timp, 

transformarea sa, adică respingerea colaborării cu Alice, este semnul conștientizării prizonieratului 

în comunismul care nu lasă cetățeanul să se manifeste decât în direcția slujirii lui. Lui Emil Comșa 

îi lipsește forța de a se coaliza cu Alice și cu Baziliade și de a înfrunta lumea nouă ce prindea 

rădăcini. Ei sunt ultimii apărători ai valorilor înalte din interbelic, iar el, chiar dacă se înrudește cu 

ei, îi abandonează ca un poltron.  

Gestul final al aruncării ,,Luminii de la Ulmiˮ la coș marchează înfrângerea protagonistului și a 

literaturii interbelice. Emil Comșa urma să revină asupra scrisului pentru a crea acel text neezitant, 

cu totul închinat doctrinei. E o promisiune imundă a lui Comșa care anunță zămislirea celei mai 

apreciate opere realist socialsite a lui Horia Lovinescu, ,,Citadela sfărâmatăˮ de critica 

momentului. 

Debutând în dramaturgie la 36 de ani, Andrei Băleanu, autorul cronicii din ,,Scânteia tineretuluiˮ, 

găsea totuși circumstanțe atenuante în lipsa de experiență a autorului declarând ,,Lumina de la 

Ulmiˮ ,,lucrarea unui începătorˮ.
38

 Piesa este apreciată de cronicar pentru că este prima la noi care 

surprinde obstacolele trecerii spre literatura realist socialistă pe care le întâmpină scriitorii din 

partea reacționarilor. De asemenea, superioritatea textului provine și din faptul că realizează așa-

zișilor dușmani de clasă portrete de oameni puternici, inteligenți, astfel încât să se înțeleagă faptul 

că ei sunt pe punctul de a câștiga lupta. ,,Imaginea deformată  a dușmanului slăbea vigilența  

spectatorului, în loc s-o întărească. În realitate, dușmanul procedează, mai ales în plan ideologic, 

mult mai abil și mai viclean.ˮ
39

 

Arta este centru de interes al acestei piese evidențiind rolul major pe care trebuie să și-l 

asume în noul mod de organizare a societății. Umanismul este promovat ca valoare absolută, 

solicitând artistului să se apropie de zgura realității, pierzându-și superioritatea și independența. 

Artistul trebuie să trăiască în comuniune cu ceilalți din breaslă, ca o armată ce are de dat ,,o luptă  

mare, (...) fiind ingineri de suflete noi (...) în cadrul uriașului front al păcii  și socialismuluiˮ.
40

 

Actul  intim al scrierii trebuie să devină istorie, laboratorul creației este cu brutalitate deschis și 

novici ai scrisului încep să emită observații. Smuls din turnul de fildeș, Emil Comșa întruchipează 

scriitorul care a debutat înainte de venirea comuniștilor  la putere cu textul  ,,Albatrosulˮ ce a 

exprimat autentic spiritul său și libertatea absolută a timpurilor apuse. Schimbarea ideologică a 

societății a impus transformări radicale și în viața protagonistului care va adera la noua formulă 

estetică, a realismului socialist în ,,Vântul de la miazăziˮ. Scriind a treia piesă, Emil Comșa  are 

dificultăți  în a rămâne fidel noilor direcții estetice, fiind nostalgic după problematica literară a 

interbelicului. ,,Lumina de la Ulmiˮ devine expresia artistică a dramei scriitorului de după al doilea 

                                                             
34

 Baciu, C., ,,Lumina de la Ulmiˮ, în Flacăra, nr. 5 (30), 1 martie, 1954, p. 13. 
35 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 88. 
36 Baciu, C., ,,Lumina de la Ulmiˮ, în Flacăra, nr. 5 (30), 1 martie, 1954, p. 13. 
37 Baciu, C., ,,Lumina de la Ulmiˮ, în Flacăra, nr. 5 (30), 1 martie, 1954, p. 13. 
38 Băleanu, Andrei, Horia Lovinescu: ,,Lumina de la Ulmiˮ în Scânteia tineretului, Anul X, Seria a II-a, nr. 1534, p. 2.  
39 Băleanu, Andrei, Horia Lovinescu: ,,Lumina de la Ulmiˮ în Scânteia tineretului, Anul X, Seria a II-a, nr. 1534, p. 2.  
40 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 57. 
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război mondial prins în marele mecanism istoric, asociat unei cauze străine convingerilor sale 

sincere. Perioada gestației acestei piese se asociază cu o suferință nouă pentru artistul român: creația 

lui va fi în centrul atenției, va avea șanse de promovare la nivel național, căci se declanșase ,,lupta 

pentru sprijinirea și promovarea dramaturgiei originaleˮ
41

 mai mult ca niciodată în istoria teatrului 

român. Efortul solicitat   artistului format în interbelicul permisiv, încurajator pentru etalarea și 

dezvoltarea originalității este extrem, universul nou pe care trebuie să îl oglindească în textul literar 

se conturează cu dificultate: ,,E privit de departe, fără căldură, fără participareˮ
42

. Negăsind resurse 

pentru a continua pe acest drum al unei literaturi în contradicție cu propriile simțăminte, piesa 

scoate la suprafață încercarea artistului de  a iniția tratative prin care să facă lobby unei căi de 

mijloc ce ar însemna, în condițiile tiraniei atroce, doar o parțială înfrângere. Cântărind  soției sale, 

Maria Comșa, valoarea piesei ,,Vântul de la miazăziˮ ca fiind  ,,simplistă, mult prea săracă, 

neartisticăˮ
43

, Emil Comșa apreciază că lumea nouă merită șansa la  o ilustrare superioară și 

profundă. Propune o împletire a tradiției moderniste cu noul realism socialist: ,,E o veche 

convingere a mea că greșim  atunci când  sub pretextul decadentismului, lipsei de realism și altor 

sperietori de felul ăsta, neglijăm toate progresele  de tehnică și formele pe care le-a făcut în secolul 

nostru literatura burgheză apuseană. Totul e să alegi, cu un cap sănătos, ceea ce e bun.ˮ
44

  Prin 

vocea lui Emil Comșa, se întrevede încercarea de dialog a lui Horia Lovinescu ce propune o 

deschidere către flexibilitate a noii lumi. Literatura vrea să influențeze realitatea, Horia Lovinescu 

are curajul de a emite primul această solicitare prin alter-ego-ul său Emil Comșa: ,,Recunosc că nu e 

o încercare ușoară și mă mândresc  că sunt eu cel care a avut primul curajul să o facă.ˮ
45

 

Scriitorul în comunism este agresat și de critică, dar și de cititorii convertiți care laudă exact 

textele realismului socialist cu transparența lor de  ziar socialist. În trecut, doar cititorul erudit intra 

în dialog cu scriitorul, fiind o cale de înălțare a acestuia din urmă. În comunism, care face scriitorul 

contiguu cu toate celelalte clase sociale, cititorul, alfabetizat prin grija partidului, este încântat să 

considere ,,scriitorul ca un frateˮ
46

, demitizându-l. Cititorul muncitor, cititorul de la sat  devin 

reperul în funcție de  care se reglează accesibilitatea mesajului, frângând zborul spre  absolut al 

scriitorului. O operă e valoroasă atunci când cititorii: ,,Vorbesc despre cartea ta, așa cum vorbesc 

despre conductă sau despre baraj.ˮ
47

 

Oscilarea între literatura burgheză și cea comunistă îl frământă continuu pe Emil Comșa, evoluția sa 

trebuind să fie rezolvată în spirit triumfalist în numele noului, în care și scriitorii sunt ,,niște 

stahanoviști ai ideilorˮ  alcătuind ,,pe frontul ideologic un înaintat  detașament de onoareˮ
48

. 

Un adevărat rechizitoriu  la Uniunea Scriitorilor este pregătit pentru a evalua opera lui Emil 

Comșa care făcuse înainte, după cum erau prevederile timpului, incursiuni în uzina de la Ulmi 

pentru a scrie în cunoștință de cauză.  Coaliția ,,incompetenței, invidiei și gelozieiˮ
49

  îi reproșează 

că tocmai pulsul intim al muncitorilor lipsește, nici chiar acțiunile de sabotare care erau în 

desfășurare nu apar în carte ceea ce îl face pe Comșa complice cu  trădătorii, după cum reiese din 

intervenția lui Preda de la Uniunea Scriitorilor.  

Artistul înfruntă cu demnitate pe cei reuniți la proces acuzându-i de stângism, reamintindu-le esența 

condiției omului de artă de a plăsmui o lume cu rădăcinile în propriul suflet căci ,,Artistul este un 

demiurg, nu un fotografˮ.
50

   

                                                             
41 Cum e ,,promovatăˮ dramaturgia originală pe scenele Teatrului Național din București în România liberă, anul XI – 

nr. 2609, 20 februarie 1953, p. 3.  
42 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 27. 
43 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 28. 
44

 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 28. 
45 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 28. 
46 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 36. 
47 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 29. 
48 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 59. 
49 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 72. 
50 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 62. 
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Deși se va declara sigur pe demersul său estetic, fără să aibă nevoie de  îndrumător, o 

avalanșă de intruși vigilenți îi vor întuneca momentul încheierii romanului ,,Lumina de la Ulmiˮ: 

soția Maria, Alice, Paul, Preda, scriitorii de la Uniunea Scriitorilor și reprezentanții editurii. Va fi 

acuzat că nu s-a vindecat de  slăbiciunile tinereții, că ,,Albatrosulˮ cu care a debutat ,,dă încă din 

aripiˮ
51

, ,,că s-a abătut de la realism și a alunecat în mrejele formalismuluiˮ
52

. I se recunoaște 

meritul de a fi ales o temă măreață din realitatea comunistă, dar ,,a încercat să o  îmbrace în 

sulemenelile și sticlăria colorată a artei decadente. (...) ,,Lumina de la Ulmiˮ este o carte 

periculoasă, un îndemn spre o literatură cosmopolită și decadentă...ˮ
53

  

Artistul în comunism nu are intimitate, monitorizarea vieții lui devine cauză națională pentru a-l 

transforma în unealtă. Nici locurile pe care artistul le consideră libere nu sunt lipsite de spioni. Emil 

Comșa merge la Capșa unde se manifestă liber, vorbind despre credința sa sinceră că artistul trebuie 

să ocupe un loc excepțional în societate și că munca lui este nobilă, că este,,o ființă ieșită din 

comun, predestinatăˮ
54

. Temându-se de eventuale urmări negative, Emil Comșa a creat un discurs 

,,îmbrăcat în terminologie marxistăˮ
55

, încurcându-i pe eventualii denunțători.   

Scriitorul are o existență  halucinantă, fiindu-i imposibil să-și obțină independența. Și capitalismul, 

și comunismul militează pentru ,,arta adevăratăˮ
56

, însă cu argumente și direcții  total opuse. În 

esență, sunt doar  promisiuni dincolo de care se află interesul  de a prelua integral puterea de 

decizie, oferind artistului formule estetice prefabricate. Vechiul și noul îl dispută ca un pion 

neputincios,  îl sfâșie, obligându-l să-și ofere complet talentul și  convingerile.  Cele două prezențe 

feminine întruchipează călăuze ale celor două ideologii (Alice, capitalismul, iar Maria, 

comunismul) și sunt, până la un punct, nemulțumite de  inconsecvența sa ideologică. Noua 

modalitate de a scrie, în care vechiul și noul se îngemănează, pare Mariei o strategie a lui Emil 

Comșa de a păstra semințele lumii de altă dată așteptând momentul prielnic pentru a le activa. Ca 

într-un rechizitoriu, Maria, suspicioasă în numele partidului, formulează acuzația de oportunism și 

falsitate a soțului ei. Îl crede capabil să uneltească împotriva partidului și rostește aceste convingeri 

deschis solicitându-i redresarea. Alice se dovedește și ea nemulțumită de incapacitatea lui Emil 

Comșa de a se dedica total cauzei ei: ,,I-ai citit ultimele cărți ca să vorbești așa? Sunt scrise cu 

talent. Numai subiectele sunt dezgustătoare.ˮ
57

 Ea, mai mult decât Maria, știe că un scriitor nu 

creează la comandă cu sufletul, că tot ce a realizat după debut este nul ca valoare literară și  

perisabil, căci: ,,Comșa se uită la literatura așa-zis decadentă ca o pisică la oala cu smântână. Mie 

nu-mi rămâne decât să alint puțin pisicuța și să-i dau ghes.ˮ
58

 

Dilematic poziționat de la un punct între reflectare și reflexivitate, Emil Comșa este dator 

celor două femei din viața lui care l-au ajutat mereu în plan literar: Alice l-a primit în salonul ei 

monden interbelic unde a citit pentru prima dată ,,Albatrosulˮ, iar Maria l-a ajutat să ajungă la 

Uniunea Scriitorilor în comunism. Se simte obligat față de amândouă și dependent de  fiecare. Face 

gesturi majore de  justețea cărora ulterior începe să se îndoiască. După ce a ținut piept tuturor celor 

de la editură și de la Uniunea Scriitorilor, apărându-și romanul,  retras cu gândurile sale în 

ambientul casnic, începe să aibă regrete: ,,Nici nu mai știu dacă am făcut un lucru valabilˮ
59

. După 

ce părăsește căminul conjugal, îndreptându-se spre o viață independentă, rupând legăturile cu 

partizanii comunismului, se simte pierdut: ,,Mă trezesc dimineața  și nu știu ce caut în camera asta 

                                                             
51 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 55. 
52 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 55. 
53

 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 56. 
54 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 33. 
55 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 33. 
56 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 40. 
57 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 38. 
58 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 42. 
59 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 70. 
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unde nimic nu-mi aduce aminte de viața mea. Toată vremea lupt cu un copleșitor sentiment de silă 

și zădărnicieˮ
60

  

 Artistul este mistuit de căutarea formulei noi, călătorie care îl redă sieși satisfăcându-l 

complet, astfel că a considerat ,,Lumina de la Ulmiˮ: ,,o mică revoluție literară. (...) Cartea 

maturității.ˮ
61

 Potrivit oamenilor partidului, potrivit Uniunii Scriitorilor, efortul lui Emil Comșa este 

doar inițial greșit direcționat. Lui i se cere să nu uite că opera lui este ,,o acțiune politicăˮ
62

 care va 

cimenta ideologia comunistă în rândul cititorilor. Opinia lui Preda accentuează puterea de a 

influența a acestui nou tip de literatură, ce va genera dorința crescută a oamenilor de a se angaja în 

uzine.   

În  drama lui Emil Comșa îl recunoaștem pe Horia Lovinescu  al  cărui curs literar  de până 

la 1953 a fost obstrucționat de aspecte exterioare, de natură socială, politică și afectivă.  

Emil Comșa este căsătorit cu Maria, o ingineră  care după război se înscrie în Partidul 

Muncitoresc Român și îl atrage și pe soț având deplină încredere în puterea de a schimba lumea. 

Relația de cuplu din piesă, în care soția exercită putere de atragere a  soțului în direcția politică, este 

creată sub influența experienței maritale a autorului Horia Lovinescu ce se căsătorise în 1944 cu  

Maria Strunschi, comunistă evreică.  

Biografia dramaturgului străbate textul ,,Luminii de la Ulmiˮ și în privința celeilalte instanțe 

feminine, Alice Coteanu, în care, prin tendințele moderniste, prin angajamentul ferm anticomunist, 

putem întrezări autoritatea Monicăi Lovinescu, vocea importantă a Europei Libere încă din 1947.  

Evaluările lui Alice privitoare la stadiile lucrării ,,Lumina de la Ulmiˮ (,,Există la dumneata o 

prudență, aproape o frică să-ți deschizi aripile larg. Te ții prea strâns de realitate și limitezi ficțiunea 

poetică.ˮ
63

) au asprimea judecăților  făcute de Monica Lovinescu la postul Europa Liberă: 

,,Literatura comunistă, la noi ca și aiurea, prin didacticismul său sec, prin obsesia seriozității, prin 

intenția mereu mobilizatoare e cenușie, plicticoasă, neutră.ˮ
64

   

Încă de la începutul colaborării sale, Horia Lovinescu s-a temut de respingere din partea 

moderniștilor și, mai ales, a congenerilor care căpăta formă în replica lui Alice Coteanu: ,,În orice 

caz, aș fi adânc decepționată de dumneata dacă te-ai purta ca un laș. Arta adevărată și mare nu 

admite compromisuri.ˮ
65

  Peste ceva timp, în 1972, la Europa Liberă,  se rostea renegarea fățișă din 

partea Monicăi Lovinescu, reproșându-i că a putut ,,coborî până în zonele cele mai de jos ale 

mistificării.ˮ
66

 

Ca și Emil Comșa, Horia Lovinescu debuta în interbelic și-și manifesta preferința pentru 

simbolism, scriind lucrarea de doctorat ,,Rimbaudˮ. Ulterior, calea literară a amândurora este 

obligată să devieze spre stânga ideologică, dar nu fără regrete. În piesă, când Alice îi recunoaște 

,,adâncimea și subtilitatea unui Proustˮ
67

, Emil Comșa le recunoaște ca trăsături doar în opera sa de 

debut. Ezitările lui Comșa sunt expresia neputinței dramaturgului de a rămâne pe linia 

individualismului simbolist și modernist. Indirect, aprecierea vine de la Spătaru care îi consideră 

,,Albatrosulˮ: ,,un foc de artificiiˮ
68

, la fel cum ,,Rimbaudˮ va fi considerată ,,o dovadă  

tulburătoare a maturizării timpurii a conștiinței intelectuale și a rafinatei spiritualități, a deschiderii 

lipsite de complexe, dar și de snobism, spre zone ale poeticii, criticii și psihologiei moderne a 

tânărului Lovinescu.ˮ
69

  

                                                             
60 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 77. 
61 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 32. 
62 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 34. 
63

 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 47. 
64 Lovinescu, Monica, O istorie a literaturii române pe unde scurte, Editura Humanitas, București, 2014, p. 26.  
65 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 49. 
66 Lovinescu, Monica, O istorie a literaturii române pe unde scurte, Editura Humanitas, București, 2014, p. 30.  
67 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 47. 
68 Lovinescu, Horia, Lumina de la Ulmi în Viața românească, anul VI – iunie, 1953, p. 38. 
69 Stancu, Natalia, Horia Lovinescu, Editura Dacia, București, 1985, p. 14.  
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Trădarea lumii din care provine este o culpă care l-a urmărit pe Horia Lovinescu și  pe care a 

mărturisit-o prin personajul Emil Comșa, căutând să se purifice. Nițescu, fost profesor universitar 

din interbelic, a scris despre debutul lui și a fost dezamăgit când a constatat că ,,Asta nu l-a 

împiedicat să fie ingrat și să nu îmi dea nici bună ziua.ˮ, iar Spătaru îl consideră: ,,Un trădător 

pentru argințiˮ.
70

 În același  mod, Horia Lovinescu era premiat de Cenaclul Sburătorul pentru 

,,Rimbaudˮ terminat în 1946, dar se îndepărta treptat de această mișcare eclectică pentru că deviza 

artei noi devenise ,,ex oriente luxˮ.  

Surprinzând drama artistului în perioada tranziției de la capitalism la comunism, ca victimă 

colaterală, piesa urmărește să împace prezentul comunist, dar și viitorul optimist în eliberarea 

adevărată, permițând coabitarea a două convingeri: cea a efemerității comuniștilor și cea a 

recuperării puterii de către capitaliști. Aceștia din urmă sunt ilustrați în piesă de Nițescu și Spătaru 

care împărtășesc punctul de vedere al dramaturgului, că păstrarea lor în zona artei interbelice le 

aduce o mare suferință în timpul vieții care va fi prețuită însă de urmași așezându-i în rândul 

martirilor pentru cultura română ,,ca niște mucenici ai arteiˮ
71

. Pentru campaniile anticomuniste 

desfășurate în anii anteriori, cei doi sunt marginalizați și condamnați la o existență modestă. 

Solicitarea lor făcută pe lângă Comșa de a interveni pentru ei la edituri să li se ofere de tradus din 

clasici, păstrându-i într-o zona de neutralitate, nu găsește răspuns pozitiv pentru că artistul cunoaște 

judecata rudimentară a comuniștilor: ,,un scriitor reacționar este și un politician  reacționar, adică un 

dușman.ˮ
72

.  

Prin Emil Comșa, se surprinde trecerea de la măreția fenomenului literar interbelic la limitatul 

realism socialist, eroismul neintrând în profilul protagonistului, ci în structura personajului 

secundar, Alice Coteanu, ce urmărea împiedicarea apariției ,,cărții primejdioaseˮ
73

 a lui Comșa. Ea 

este cea care îi promite suport cu orice preț artistului-Albatros: ,,Sunt dușmanul tuturor celor care ar 

voi să-ți frâneze talentul și să-i taie aripile.ˮ
74

 

Încrederea acordată lui Comșa de Alice îl ajută pe artist să spere că va putea să evadeze la un 

moment dat din menghina ideologică, că e temporară și pardonabilă prăbișirea lui: ,,Ultima lui carte 

este destul de fină, de subtilă în ciuda temei vulgare. E un artist. Și am motive să cred că se va 

întoarce treptat la arta adevărată.ˮ
75

  Precum Pythia din Delphi, Alice emite  acest răspuns  lui 

Spătaru și Nițescu având valoare de mesaj transcendent.  

,,Lumina de la Ulmiˮ devine angajamentul artistic al lui Horia Lovinescu realizat, după o 

expectativă considerabilă, din 1944 până în 1953, sub presiunea întregului eșafodaj socialist 

construit prin scufundarea măreței literaturi interbelice. Dincolo de satisfacerea dorințelor puterii 

dominatoare, mesajul său conține un optimist  încifrat potrivit căruia forța flamurii socialiste, 

treptat, va diminua până la extincție și arta va fi eliberată din rigorile ideologice, revenind ciclic la 

monumentalul spirit modernist.  
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Abstract: Camil Petrescu is one of the most controversial figures in Romanian culture. The sinuous route of 

his life will be deeply reflected in the subject of his literature or journalism. The childhood marked by the 

absence of parental figures, the youth touched by material deprivation, the drama of the war or the infirmity 
are some of the experiences that will grind his artistic personality, represented in numerous facets: 

playwright, novelist, poet, journalist or philosopher. The lucid vision and the absolute of his convictions 

make his creation a continuous space of suggestion and representation. 

 
Keywords:art, author, vision, drama, theatre  
 

 

            Camil Petrescu este personalitatea culturală complexă ce a dominat perioada interbelică, o 

figură adesea contestată sau elogiată, însă niciodată pusă de-o parte. Recunoscut cronicar dramatic, 

prozator, dramaturg și poet, Camil Petrescu aduce cuvântul la nivel de artă cu largi implicații. Prin 

opera sa, literatura română devine reper în sincronizarea cu noile idei ce transfigurau fața artistică a 

Europei interbelice. 

            Unul din principiile de la care pornește autorul în delimitarea concepției sale artistice 

privește tocmai unitatea de bază a comunicării, cuvântul, conferindu-i-se atribute ale unicității. 

„Scrisul nu e glumă, nu poate fi izmeneală intelectuală, minunea asta a cuvântului scris nu se putea 

naşte pentru ca să aibă cu ce să se joace oamenii care se cred superiori, tocmai pentru că n-au simţul 

realităţii şi nici sentimentul imensei răspunderi pe care o implică gândul multiplicat în scris.‖
1
  

            Unicitatea acestei personalități se reflectă direct în diversitatea preocupărilor sale. Iar 

această diversitate se naște din experiența personală, uneori provocată de pașii impuși de soarta sa, 

alteori prin multiplicarea propriilor viziuni până la dezintegrarea totală a unei idei sau concept. 

„Înclinat să își teoretizeze convingerile‖
2
, după cum afirmă Ov. S. Crohmăniceanu, Camil Petrescu 

se numără printre autorii care a avut conștiința propriei arte și a expus programatic toate 

convingerile sale, atât în creația literară, cât mai ales în publicistică. Cu toate acestea, se pare că a 

fost omul timpului său, fără a fi receptat la adevărata sa valoare în timpul vieții. Este admirabilă 

forța interioară a omului de litere, care și-a împlinit viziunile, adesea obosit de atacurile nejustificate 

ale unor colegi de generație, alte ori mânat chiar de acestea. „O forță spirituală activă, îndrăzneala 

și vehemența cu care își expunea mai totdeauna punctul de vedere, refuzul de a trișa au făcut din 

acest scriitor o prezență.‖
3
 Personalitatea sa a creat dileme chiar și celor care, „într-un act de 

cultură‖, au devenit susținătorii lui Camil Petrescu: „Nici azi nu se dumiresc confrații ce e la urma-

urmei Camil Petrescu. Când îl cred poet, el e romancier; când au stabilit că e romancier, el e autor 

de teatru. Nici nu s-au învățat cu el autor, că e matematician. Când încep să se deprindă cu această 

fază, Camil Petrescu se mărturisește filozof. În toate cazurile el refuză să afirme că e scriitor, și 

totuși e scriitor…Eu aș prefera să-l știu atât: scriitor. El este mai mult decât un scriitor? Este el 

mai puțin?... Ceea ce-i sigur, este o mare individualitate.‖
4
  

                                                             
1 Camil Petrescu, Publicistica, vol.1, 1984 
2 Ov.S.Crohmőniceanu, Literatura română între cele două războaie mondiale, vol.I, Editura Minerva, București, 1972 
3 Boris Elvin, Camil Petrescu.Studiu critic, Editur pentru literatură, București, 1962 
4 Tudor Arghezi, Scrisori catre Camil Petrescu, Editura Minerva, București, 1981 
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 Având în vedere că, pentru autorul „Jocului ielelor‖ nimic nu este mai presus de experiență, 

coordonatele biografice oferă căi pentru a ne apropia de laboratorul creației camilpetresciene. 

Studiul parcursului existenței sale oferă cititorului posibilitatea de a intra în concretul care l-a 

obsedat atât de mult. 

Camil Petrescu vede lumina zilei la 9/22 aprilie 1894, la spitalul Filantropia din Bucureşti, 

ca fiu al Anei Keller şi al lui Camil Petrescu, de profesie ofiţer ori funcţionar. După naştere, copilul 

este încredinţat unei doici, Maria Popescu, care, împreună cu soţul ei se vor ocupa de creșterea sa. 

Între 1894-1905 frecventează cursurile şcolii primare din cartierul Obor. Despre anii copilăriei, 

Camil Petrescu povesteşte într-o convorbire consemnată de Camil Baltazar:„Copilăria mi-a fost 

greu umbrită de dispariţia părinţilor. Tatăl meu a murit înainte de a mă naşte eu, mama s-a dus 

curând după el. M-am văzut fără rude, fără familie, crescând de capul meu. Mi-am zis atunci: voi 

studia. Am învăţat încă de pe atunci, de când eram foarte fraged, să lupt. Ce puteam întreprinde 

trezindu-mă încă atât de timpuriu singur? Să învăţ. Şi m-am pus pe învăţat cu temeinicie şi 

îndârjire.‖ De pe băncile şcolii primare, Camil Petrescu dovedeşte o înclinaţie aparte spre 

matematică, preocupare ce va rămâne o constantă pe parcursul întregii sale existenţe şi îi va 

influenţa, fără îndoială, şi creaţia artistică, prin claritate şi rigoare. În 1906, la insistenţele 

comisarului Episcopescu, vecinul în casa căruia muncea doica sa, viitorul scriitor se prezintă la 

liceul „Sfântul Sava‖, pentru obţinerea unei burse, pe care o primeşte şi astfel îşi continuă studiile 

liceale (1906-1909), după care se mută la secţia reală a liceului „Lazăr‖. Pe tot parcursul liceului, dă 

meditaţii pentru a-şi suplimenta banii necesari întreţinerii. Profesorul Tudor Vianu îşi aminteşte 

primele impresii despre întâlnirea cu liceanul Camil Petrescu, la moartea vizionarului de idei: 

„Încerc să-l smulg timpului ireversibil, să-l adun din sutele de mărturii ale memoriei. Au trecut mai 

bine de patru decenii de când ne întâlneam pe coridoarele liceului „Lazărŗ din Bucureşti un elev 

cu chipiul înalt al bursierilor de la „Sfântul Savaŗ, veniţi în şcoala noastră pentru a urma cursurile 

secţiei reale. Era un băiat cu neliniştite priviri albastre, îndreptate cu inteligenţă asupra oamenilor, 

asupra lucrurilor. Am aflat mult mai târziu drama venirii lui pe lume. Tatăl lui murise înainte de 

naşterea lui Camil, mama curând după acest eveniment. N-avea rude. Crescuse singur şi învăţase 

să se lupte de timpuriu. Lupta a fost partea dăruită lui cu mai multă generozitate. Ce putea face 

tânărul menit să înfrunte urgiile vieţii? (…) Camil avea o mare consecvenţă în idei, o voinţă clară 

şi activă, şi nu lăsa niciodată un proiect nerealizat.ŗ
5
 Se înscrie la Facultatea de Filosofie şi Litere 

din Bucureşti. Se prezintă la concursul „Hillel‖ şi obţine singura bursă internă. Profesori îi are, 

printre alţii, în facultate, pe H. Rădulescu-Motru, şi I. Rădulescu-Pogoneanu, dar cel căruia îi va 

purta o recunoştinţă deosebită pe tot parcursul vieţii, va fi profesorul iubit de filosofie, P.P. 

Negulescu, căruia îi va dedica o plachetă în lucrarea „Teze şi antiteze‖ – 1936; cu titlul „Profesorul 

şi gânditorul P.P. Negulescu‖. „Aş fi vrut anume să fiu întrebat despre cei care m-au influenţat mai 

mult în compoziţia mea spirituală, de cei cărora le datorez, mai cu osebire, felul şi organizarea 

comportării mele scriitoriceşti. Sunt doar câteva nume pe care le-aş fi citat şi dintre ele, negreşit, 

n-ar fi lipsit acela al profesorului meu de istoria filosofiei. Am mai încercat tangenţial în „Ultima 

noapte de dragoste, întâia noapte de războiŗ să redau ceva din atmosfera cursului de filosofie din 

anii ultimi de dinaintea războiului, dar prea puţin, atât cât mă duceau într-acolo meandrele 

psihologice ale eroului meu.‖
6
 Tudor Vianu îşi aminteşte în jurnalul său, că profesorul Negulescu 

dorea la seminarii să afle părerea studentului din primele bănci, iar „Domnul Camil Petrescu avea 

totdeauna o părere neaşteptată, foarte originală, debitată cu precipitarea minţii lui rapide…‖
7
 Între 

1914-1915, scriitorul publică în „Facla‖ câteva crochiuri sub pseudonimul Raul D., iar în „Cronica‖ 

lui Tudor Arghezi publică două articole, în care îi atacă vehement pe demagogii de război, ce se 

ascund în spatele frontului şi fac derizorii pregătiri de luptă… Subiectul va fi reluat pamfletistic în 

primele capitole ale romanului „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război‖. În 1914, alături 

                                                             
5 Tudor Vianu, Despărțirea de Camil, în Scrieri despre teatru, 1977 
6 Camil Petrescu - „Trei primăveri‖ – „Despărţirea de Camil‖ – Editura „Facla‖, 1975, pagina 106 
7Tudor Vianu, Scrieri despre teatru, 1977 
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de alţi studenţi, Camil Petrescu participă la o manifestaţie pentru înfiinţarea Operei Române. În 

1916, elaborează prima versiune la „Jocul ielelor‖, impresionat negativ de atmosfera total lipsită de 

responsabilitate istorică, a congenerilor ce asistau la o savuroasă „bătălie‖ cu flori la şosea, în timp 

ce la Verdun avea loc cea mai îngrozitoare bătălie a primului război mondial. La 1 august este 

concentrat, iar la 22 august, este mobilizat ca făcând parte din regimentul 22 infanterie, cu gradul de 

sublocotenent şi participă la luptele de la Predeal. Este rănit în septembrie la Târgovişte şi după o 

perioadă de refacere, se întoarce pe front unde participă între 16 martie-24 iulie 1917, la luptele de 

la Caşin şi Oituz. În această perioadă, ţine un jurnal de front, folosit apoi ca material de viaţă pentru 

primele capitole ale romanului „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război‖. Dat dispărut pe 

ordinul de zi numărul 560 din 1 august 1917, el se află de fapt într-un lagăr de prizonieri, în 

Ungaria, mai apoi la Plau, în Boemia. În aprilie 1918, se întoarce din prizonierat şi la scurt timp este 

demobilizat. La 20 decembrie 1918, Camil Petrescu publică, în revista „Letopiseţi‖, ultima parte a 

piesei „Jocul ielelor‖.Piesa intră în repetiţii la Teatrul Regina Maria al companiei Bulandra-

Manolescu, însă din pricina neînţelegerilor asupra unor tăieturi din text, ce apar între autor şi Lucia 

Sturdza-Bulandra, piesa este respinsă. „Am trimis o scrisoare dezolată direcţiei, şi am plecat la 

Timişoara‖, declară autorul în „Teze şi antiteze‖. În perioada 1 ianuarie-1 mai 1919, Camil Petrescu 

îndeplineşte funcţia de suplinitor la catedra de limba română a liceului „Lazăr‖. Tot acum, scrie şi 

prima variantă la „Act veneţian‖, folosindu-se de multă imaginaţie şi de studiul asupra unor 

„reproduceri după Caneletto şi pictorii veneţieni‖, deoarece nu vizitase Veneţia. În „Opinii şi 

atitudini‖, pagina 86, scriitorul notează: „Demobilizat de pe front, literalmente fără nici un ban în 

buzunar, îmbrăcat pe jumătate cu o tunică militară, nu aveam niciunde să locuiesc şi nu mâncam 

toată ziua decât nişte pesmeţi dintr-un sac mic pe care mi-l dăruise un prieten. (...) Aproape toată 

generaţia mea a trebuit să umblăm tot anul 1919 în veston militar, cu epoleţii rupţi, să mâncăm 

câte un capuţiner pe zi şi să locuim în mansarde abjecte câte trei într-o cameră.‖
8
 În data de 29 

martie, Camil Petrescu îşi ia licenţa în filosofie „magna cum laudae‖, cu lucrările „Figurile şi 

logistico-valoarea şi funcţionarea lor‖ (la disciplina „Logică‖) şi „O indicare sumară a originilor 

filosofiei lui Kant‖ (la disciplina „Istoria şi enciclopedia filosofiei‖), ambele lucrări notate cu bilă 

albă.  

Despre perioada petrecută la Lugoj, ca șef de redacție la „Banatul românesc‖, Nicolae 

Roman îşi aminteşte: „Când l-am cunoscut, în 1919, la Lugoj, Camil Petrescu avea 25 de ani. (…), 

părea aproape un adolescent, deşi toate semnele maturităţii i se imprimaseră pe chipul său. 

Totdeauna apărea tuns şi ras proaspăt, (…) dar cu părul veşnic parcă ciufulit de vânt (…). Solitar, 

dar niciodată claustrat, Camil Petrescu iubea oamenii, (…) iar solitudinea lui se poate explica prin 

suferinţele îndurate...Omul fugea într-un fel de lume şi de sine, spre a se dedica vocaţiei sale (...)‖
9
. 

Avea două pasiuni: munca de scriitor şi lectura. Nu fuma, bea rar şi detesta jocurile de noroc. 

„Totdeauna l-am considerat un puritan‖, adaugă Nicolae Roman. „Scrisul lui era prelungit, 

oarecum fluid, curat şi feminin, rareori cu câte un cuvânt intercalat în textul iniţial (…). Vioi în 

toate, în mers, în discuţie, în gest, în scris, în activitatea lui de publicist, păstra totuşi acea modestie 

decentă, acea ţinută respectuoasă faţă de om, a intelectualului de elită‖
10

. În ziarul pe care-l 

conduce, scriitorul publică articole care afirmă pentru prima dată ideea rolului pe care România 

trebuie să-l joace în viaţa culturală internaţională. Câteva numere mai departe, publică în trei 

foiletoane „O recunoaştere ofensivă‖, schiţă ce va deveni capitolul „Post înaintat la Cohalm‖, din 

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război‖. În revista „Sburătorul‖ din Bucureşti, i se 

tipăresc poezii, ce vor fi integrate în 1957, în volumul „Versuri‖. În 1920, Camil Petrescu trece de 

la „Banatul românesc‖ la ziarul „Ţara‖ din Timişoara, unde editează şi o nouă publicaţie, al cărei 

director va fi, cu numele de „Limba română, foaie pentru limbă, artă şi literatură‖, care apare în 

                                                             
8 Camil Petrescu,  Opinii și atitudini, Editura pentru Literatură, București, 1962 
9 Gabriela Baciu, Actorul în variile tipologii scenice din dramaturgia lui Camil Petrescu. Pentru un teatru lucid, 

Editura universitară, București 2012 
10 ibidem 
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română, germană şi maghiară. Pe 30 decembrie, în revista „Sburătorul‖ a lui Eugen Lovinescu, îi 

apar versuri din „Ciclul morţii‖. Din articolul „Un scriitor nou‖ pe care i-l dedică Tudor Vianu cu 

această ocazie, se desprinde o propoziţie ce-l va urmări pe Camil Petrescu, după propriile-i 

afirmaţii, întreaga viaţă. Vianu nota: „Natura inspiraţiei sale pare a fi făcută din luciditate şi 

febră‖
11

. Anul 1921 îl găseşte pe Camil Petrescu în dispoziţia şi pregătirea de a candida ca 

independent pentru un mandat de deputat în Cercul Oraviţa, însă scriitorul, dezgustat de demersurile 

politice nesănătoase, se retrage din alegeri. Pe 1 noiembrie 1921, este primit în Societatea 

Scriitorilor Români, iar pe 21 decembrie, citeşte în şedinţa Comitetului de lectură al Teatrului 

Naţional piesa „Suflete tari‖. În ianuarie 1922, începe colaborarea cu „Revista Vremii‖, unde îşi va 

publica versuri din ciclul „Luminiş pentru Kicsikem‖, şi va semna articole culturale, „note şi 

comentarii‖ şi rubrica „revista revistelor‖. La Teatrul Naţional din Bucureşti, are loc pe 12 mai, 

premiera absolută a piesei „Suflete tari‖, în regia lui Paul Gusty, spectacol reluat şi în stagiunile din 

următorii doi ani. Tot în acest an, primeşte ex-equo, „Premiul Teatrului Naţional‖, iar în august, 

prezintă „Jocul ielelor‖ aceluiaşi Comitet de lectură. Din septembrie, începe o colaborare ce se va 

desfăşura pe parcursul multor ani, la revista teatrală „Rampa‖. În această perioadă are o caldă și de 

durată prietenie cu Leny (Helene) Caller, actriță la Teatrul Național, care va consemna în Memoriile 

sale figura dramaturgului: „Eram impresionată de cultura, inteligența neobișnuită, de felul lui atât 

de personal, de viu, de a caracteriza oamenii. Avea un dar deosebit de a povesti, de a face să 

trăiască personajele despre care vorbea, de a crea atmosfera povestirii.‖
12

. În acelaşi an scrie piesa 

„Mioara‖, începe activitatea consecventă de cronicar dramatic al ziarului economic „Argus‖ şi 

semnează, cu pseudonimul „Andrei Pietraru‖, cronici în ziarul „România‖. Pe 8 noiembrie 1926 are 

loc, la Teatrul Naţional din Bucureşti, premiera piesei „Mioara‖, ale cărei reprezentaţii se suspendă. 

Ca „drept la replică‖, în „Cetatea literară‖, revistă editată de Camil Petrescu, publică „Falsul tratat 

pentru uzul autorilor dramatici‖. Revista a avut, în puţinele ei numere, colaboratori de seamă, 

printre care: Liviu Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Tudor Arghezi şi Ion Barbu. În paginile 

„Cetăţii literare‖, autorul publică „Scrisorile doamnei T.‖, viitor capitol al romanului „Patul lui 

Procust‖. Tot în 1926, Camil Petrescu scrie comedia „Mitică Popescu‖. Între 1926 şi 1927, 

scriitorul este angajat ca „inspector pentru cinema‖ la Bucureşti, timp în care recomandă filme 

pentru cinematografele bănăţene.  În 1927, continuă colaborarea la „Universul literar‖, revistă a 

cărei conducere o preia în luna decembrie şi în ale cărei pagini iniţiază rubrica „Galeria sufletului 

românesc‖, cuprinzând medalioane despre marile personalităţi ale culturii şi civilizaţiei naţionale. 

„Produs din două rase puternice (…), sufletul românesc e poate una din cele mai vii şi mai 

complexe formule antice. El cuprinde toate posibilităţile şi avem dreptul să nu ne lăsăm intimidaţi 

de nimic‖
13

. Din 13 ianuarie 1927 până în 17 septembrie 1940, Camil Petrescu se hotărăşte să ţină 

un jurnal, numit „Note zilnice‖, cu toate că desconsideră această preocupare, fiindcă „Un jurnal e 

un lucru anost şi fără sens‖
14

, cum declară încă din primul înscris, dar mai departe motivează 

demersul: „În conflictul acesta pe care îl am cu toată lumea, am nevoie de un martor, relativ 

obiectiv, ca un aparat de filmat în prezenţa unei scene fachiriste‖
15

. Din februarie 1927, reuşeşte să 

sistematizeze nucleul sistemului filosofic propriu, „Substanţialismul‖, dar lucrarea va fi publicată în 

esenţă, abia în anul 1965. La începutul anului 1928, deschide, în cotidianul „Universul‖, rubrica 

„Tăbliţe‖. Scriitorul Cezar Petrescu porneşte o nouă campanie de presă împotriva lui. Camil 

Petrescu notează la 20 februarie, în jurnal: „Superioritatea unui om n-a constat niciodată în a 

colecţiona omagiile mulţimii, ci în a suporta dispreţul ei. Dar am obosit. De aici încolo, numai 

fapteŗ
16

. Între 3-9 septembrie, face prima călătorie la Constantinopol şi publică impresii în „Vitrina 

literară‖. La sfârşitul anului, se mută pe strada Câmpineanu 40, în clădirea în care locuia şi Eugen 

                                                             
11 Tudor Vianu, Scriitori români din secolul XX, Editura Minerva, București, 1979 
12 Leny Caller, Scrisori către Camil Petrescu, Editura Minerva, București, 1981 
13„ Universul literar‖, Bucureşti, XLIV, nr. 18, 29 aprilie 1928 
14 Camil Petrescu, Note zilnice, Editura Gramar, București, 2003 
15 ibidem 
16 ibidem 
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Lovinescu. O literată bănăţeană, ce-i va rămâne aproape, chiar dacă vor exista perioade lungi doar 

de corespondenţă, Anişoara Odeanu, descrie o vizită făcută în acest „habitat‖ al scriitorului: „Am 

devenit curând un musafir obişnuit al apartamentului său din strada Câmpineanu. Locuia la 

parterul unui bloc modern, în două camere Ŕ bibliotecă şi o cameră combinată, mobilată cu 

mobilier modern de bună calitate, dar nepretenţios. Studioul vârât într-o nişă, ca şi fotoliile şi 

taburetele, erau tapetate cu pluş albastru; ceea ce însă copleşea în tot interiorul erau cărţile şi 

revistele înşirate peste tot, de trebuia întotdeauna să muţi un teanc din ele ca să poţi să te aşezi. Cu 

toate acestea, apartamentul nu părea nici îmbâcsit, nici prăfuit. Pe pereţii camerei combinate ce 

dădea spre stradă, erau atârnate două „Doamne T.ŗ pictate în ulei, din care una era vulgară, 

cealaltă ţeapănă şi antipatică, şi o mască mortuară a „Necunoscutei din Senaŗ, din acelea turnate 

în serii la Paris, reprezentând chipul unei fetiţe ce fusese înecată în Sena, cu un zâmbet tainic în 

colţul buzelor delicate. Masca asta n-avea nimic macabru, răspândea, dimpotrivă, o impresie de 

mare seninătate, ca şi întreg interiorul (...). Navea nici portrete de rude în haine de paradă, nici 

şerveţele dantelate, nici bibelouri (...) Camil Petrescu navea niciun fel de familie, în casa lui însă 

întâlneam lume, intelectuali din publicistică, actriţe de teatru, angrenaţi în discuţii foarte animate. 

Mi-am dat seama în acest timp de multilateralitatea lui Camil Petrescu, iniţiat în toate domeniile 

posibile, până şi în materie de îmbrăcăminte, coafură şi machiaj feminin, în care arăta o pricepere 

rar întâlnită la un bărbat. Când îl oboseam din cauza efortului de a ne auzi, Camil Petrescu ne 

mărturisea cu un zâmbet dezolat şi toţi ne retrăgeam‖
17

.  

Anul 1930 este pentru Camil Petrescu un an plin de evenimente. În februarie, are surpriza 

plăcută de a i se transmite la radio, în data de 16, ora 21:30, printr-o înlocuire făcută în ultimul 

moment, înregistrarea radiofonică a piesei „Suflete tari‖, în regia lui Ion Şahighian. Tot în februarie, 

ca invalid de război, este pus în posesia a cinci „jugăre de pământ‖, din comuna Bulgăraş, judeţul 

Timiş, dar împroprietărirea nu-i va aduce niciun folos material. În 6 martie 1930, Teatrul Naţional 

din Cernăuţi îl va sărbători pe actorul Mişu Fotino, prin reprezentaţia piesei „Mitică Popescu‖, 

avându-l pe acesta în rolul titular. În perioada martie-octombrie a aceluiaşi an, Camil Petrescu scrie 

primul său roman, „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război‖, publicat în două volume la 

Editura Cultura Naţională. Piesa „Suflete tari‖, în regia lui Mitu G. Dimitriu, intră în repetiţii la 

Teatrul Naţional din Chişinău. În 1931, scriitorului i se publică în „Facla‖ proza epistolară 

„Scrisorile Doamnei T.‖, la Editura Cultura Naţională apare placheta de versuri „Transcendentalia‖, 

iar Editura „Vremea‖ publică drama istorică „Danton‖. În data de 9 ianuarie, are loc la Teatrul 

Naţional din Bucureşti, premiera variantei într-un act a piesei „Act veneţian‖. În 7 aprilie are loc la 

Teatrul Naţional din Cluj premiera piesei „Mitică Popescu‖. Aşadar, şi în acest an, scriitorul 

dovedeşte o activitate literară susţinută. În paginile revistei „România literară‖, Camil Petrescu 

publică, la începutul anului 1932, fragmente din viitorul text polemic „Eugen Lovinescu subt zodia 

seninătăţii imperturbabile‖. În luna septembrie, începe să lucreze la teza de doctorat, scrie romanul 

„Patul lui Procust‖ şi îşi lărgeşte gama preocupărilor, scriind un scenariu de film, „Divorţul 

Doamnei Dudu‖. În luna august, face o a doua călătorie la Constantinopol, unde adună material 

pentru viitorul volum „Rapid-Constantinopol-Bioram‖, „Simplu itinerar pentru uzul 

bucureştenilor‖. 

 Anul 1933 este dedicat, în paralel cu alte preocupări literare, studiului fenomenologiei, 

filosofie delimitată de Edmund Husserl, ale cărei idei vor determina întreaga filosofie a secolului al 

XX-lea. În acest an, scriitorului îi apare romanul „Patul lui Procust‖ la Editura Naţională Ciornei, 

iar la Editura „Cartea Românească‖ volumul „Rapid-Constantinopol-Bioram‖. În 1934 începe 

colaborarea lui Camil Petrescu la Revista Fundaţiilor Regale (RFR), unde va lucra până în 1947, şi 

ca redactor șef. Unele dintre articolele publicate aici vor fi cuprinse ulterior în volumul „Teze şi 

antiteze‖. Între anii 1934-1936, Camil Petrescu îşi redactează lucrarea de doctorat, în paralel cu 

                                                             
17 Anişoara Odeanu, „Camil Petrescu – Aşa cum l-am cunoscut‖, „Camil Petrescu – Trei primăveri‖, Editura Facla, 

1975, paginile 72-73 
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studiul filosofic. Pe 27 martie 1935, susţine în aula arhiplină a Academiei Comerciale din Bucureşti 

o conferinţă despre Proust, urmând ca textul acesteia să stea la baza studiului publicat în Revista 

Fundaţiilor Regale, „Noua structură şi opera lui Marcel Proust‖. Aici afirmă că metoda proustiană 

este indispensabilă evoluţiei romanului modern, astfel că o aplică în lucrările sale beletristice. La 1 

mai 1936, publică la Editura „Cultura Naţională‖ volumul de eseuri şi articole „Teze şi antiteze‖, iar 

un an mai târziu, în 1938, îşi dă doctoratul cu lucrarea „Modalitatea estetică a teatrului‖, lucrare pe 

care ulterior o va publica la Editura Fundaţiilor. Din luna octombrie a anului 1937, editează şi 

conduce revista sportivă „Foot-ball‖, seria a doua „Un meci e văzut de gazetarul Camil Petrescu 

prin optica cu care tragicii elini priveau zbuciumul umanităţii‖
18

.  

Din 11 februarie 1939, este numit director al Teatrului Naţional din Bucureşti. Ca director al 

Teatrului Naţional, Camil Petrescu încearcă să introducă în repertoriu un număr mai mare de piese 

româneşti şi să aplice în arta spectacolului normele teatrale moderne, explicate detaliat, în urma 

studiilor aprofundate, în lucrările sale teoretice. Personalul artistic al teatrului, în mod special 

regizorii, s-au arătat profund nemulţumiţi de aceste ,,directive artistice‖. Convingerile sale în teatru, 

avangardiste sau utopice la acea vreme, însă au fost regăsite în teatrul european, având efecte până 

în zilele noastre. Azi, tinerii regizori consideră experimentul o formă de menținere a interesului față 

de arta teatrală. Vocea actorului este egală celei a regizorului, dramaturgul caută cotidianul prin 

ochii spectatorului, idealismul fiind o modalitate desuetă. 

 Încrezător în propria viziune asupra ideii de artă și intelectualitate, autorul „Ciclului morții‖ 

va fi un deschizător de drumuri nu doar prin scrierile sale, cât prin neadoptarea nici unui principiu 

călăuzitor al vremii. Dimpotrivă, fiind convins că intelectualitatea are rolul covârșitor în 

coordonarea unei societăți, iar spiritualitatea este concept dominant, își va formula propria doctrină 

în jurul noocreației. Cu toate că era un spirit lucid, adept al concretului, este surprinzătoare 

încăpățânarea sa de a crede că intelectualitatea este o clasă socială chemată să lupte împotriva 

ordinii vremii și să răstoarne dominația burgheziei. Toate încercările sale vor rămâne fără ecou. 

Democrației i se opunea noocrația, o nouă formă socială condusă de savanți și filosofi, după model 

platonician. Utopia propriilor ziceri se va face simțită în scurt timp, drama intelectualului 

acutizându-se: „Azi știu că intelectualii profesioniști nu există‖
19

. 

 Nici în ce privește orientările culturale ale vremii, Camil Petrescu nu va fi neutru. Nu va 

urma nici teoriile modernismului lovinescian, nici orientarea conservatoare tradiționalistă. Va 

prefera formularea unei sinteze a propriilor credințe, asupra cărora va domina principiul filosofiei 

sale – substanțialismul. Pasiunea sa pentru polemică nu se va potoli atât de ușor, însă. 

Vizionarismul său îl va aduce adesea în conjuncturi vecine cu răfuiala. „ A intra în discuție, a 

contesta, a strivi sub greutatea argumentelor, a avea ultimul cuvânt e gestul suprem de rebeliune și 

de trufie al inteligenței, hotărâte să mimeze numai puterea ei. Singura revolta e generoasă‖
20

. 

Această perpetuă revoltă și pasiune pentru polemizare se vor reflecta profund în opera literară, în 

tiparul eroilor camilpetrescieni, de la Ștefan Ghiorghidiu la Pietro Gralla sau Mitică Popescu; măști 

create cu fervoare. 

            Arta, ca și concept, va reprezenta pentru Camil Petrescu un domeniu atent cercetat, asupra 

căruia va face numeroase consemnări. Pentru acesta esteticul este o arie ce cunoaște numeroase 

fațete, drept dovadă va concepe „Modalitatea estetică a teatrului‖, precum și „Modalitatea artistică a 

teatrului‖. În încercarea de a delimita opera de artă de opera estetică, Camil Petrescu face câteva 

observații punctuale:  

Opera de artă Opera estetică 

Ea place întotdeauna din prima clipă 

publicului, întâmpină însă rezistența criticii 

Opera estetică nu place niciodată la început 

publicului, e ridiculizată, ea se impune 

                                                             
18„Universul literar‖, Bucureşti, XLIV, nr. 18, 29 aprilie 1928 
19 Puncte de reper, Revista Fundațiilor Regale, nr. 3/1942 
20 Cuvântul liber, nr.9/1925 
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care îi acordă o subvaloare. atacând valorile mari actuale, proclamându-

se de la cele moarte. 

Opera de artă se impune printr-un complex 

de calități – durata (…), intensitate, viața nu 

e în prim-plan însă. 

Opera estetică devine populară însă, autorii 

ei cunosc celebritatea, dar sunt și aproape de 

apus, căci s-a și ridicat o nouă modă 

estetică. 

 „Opera artistică nefiind totdeauna pură suferă și influențe care privesc capitolul estetic.‖
21

 

 În viziunea estetului arta nu trebuie confundată cu frumosul. Arta presupune inteligență, 

luciditate. „Oricât de frumoase sunt pânzele de păianjen, oricât de laborioase apar locuințele 

castorilor, fagurii albinelor, cuiburile multor păsări, ele nu pot fi socotite opere de artă, fiindcă nu 

sunt dovada unei inteligențe, a unei intenții lucide. Dar nu e numai atât. Chiar când omul ajunge să 

execute în mod automat, fie cu ajutorul unui șablon sau prin mijloace tehnice care exclud creația 

lucidă și contribuția inteligenței, din nou, nu poate fi vorba de artă.‖
22

 

Pentru Camil Petrescu a scrie este nu doar credință, ci însăși ideea de survivență. Extrem de 

riguros în a-și exprima convingerile, autorul își ilustrează programatic scrisul: „Voi scrie până la 25 

de ani versuri, pentru că este vremea iluziilor și a versurilor; voi scrie între 25-35 de ani teatru, 

pentru că teatrul cere și o oarecare experiență și o anumită vibrație nervoasă; voi scrie între 35-40 

de ani romane pentru că romanele cer o bogată experiență a vieții și o anumită maturitate 

expresivă. Și abia la 40 de ani mă voi întoarce la filosofie, căci e mai cuminte să faci poezie la 20 și 

filosofie la 40 de ani, așa că vă dau întâlnire peste 20 de ani.‖
23

 Ca și în celelalte rânduri autorul va 

simți nevoia de a se explicita privitor la scrisul său. Astfel, va reveni asupra ideii de scris atât în 

studii și articole, cât și în pagini de jurnal sau chiar în cuprinsul propriilor romane, acestea devenind 

adevărate „romane ale scrierii romanelor‖.
24

 Adeptul unei noi perspective, om al timpului său, 

Camil Petrescu va aduce în fața cititorilor un mod autentic de analiză, o formulă artistică ce va crea 

valuri de reacții pozitive sau negative. Pentru autorul „Patului lui Procus‖t autenticul este experiența 

trăită, percepută cu toate simțurile. Arta se naște prin așezarea eului în centrul existenței, prin 

demitizarea autorului. Mutația dinspre rațiune către conștiință va da naștere unui tipar anume 

camilpetrescian. Funcțiunea timpului și anticalofilia sunt principii ce vor surmonta clasicul 

scriitoricesc românesc, provocând cititorul să interacționeze cu noi dimensiuni ale artei cuvântului. 

Artistul propriilor sale convingeri, Camil Petrescu a transpus prin scris profesiunea sa de credință. 

„Arta pentru artă‖ era din punctul său de vedere „un simplu joc de cuvinte sau, în orice caz, o 

operație stearpă și destul de ridicolă.‖
25

 

Deși va suferi nenumărate retractări și va fi adesea ostracizat pentru ideile sale, rămâne fidel 

traseului său, neabătut nici de lipsuri materiale sau pierderea unor relații, chiar prietenii. Adeptul 

absolutului în artă va fi în aceeași măsură adept al experienței totale pe tot parcursul existenței sale. 
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Abstract: The aim of this article is to analyse one of the most well- known novels of Gabriela Adameșteanu, 
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 De-a lungul timpului, încadrarea romanului Dimineață pierdută într-o anumită formă 

romanescă a suscitat numeroase discuții, însă două sunt direcțiile stabilite de critica literară în ceea 

ce privește încadrarea acestui roman. Astfel, romanul Gabrielei Adameșteanu este considerat atât 

roman istoric, cât și roman de familie.  

 Urmărind parcursul romanului istoric încă de la primele încercări ale genului și identificând 

rădăcinile sale încă de la începutul sexolului al XIX-lea, Georg Lukacs, este de părere că nota 

istorică specifică acestui tip de roman este tocmai ,,derivarea particularității oamenilor aflați în 

acțiune din caracterul propriu epocii lor‖
1
. Trăsătura de mai sus se aplică și personajelor create de 

Adameșteanu în romanul de față, ele fiind modelate într-o oarecare măsură de mediul în care trăiesc 

și privind schimbările din jurul lor cu un ochi critic, prezentând o perspectivă proprie a acestora. 

 Șerban Axinte, în monografia dedicată Gabrielei Adameșteanu sugereză o interpretare în 

cheie istorică a romanului Dimineață pierdută, care pare  a completa cumva opinia anterioară 

enunțată de Georg Lukacs: ,,Ne apare ca fiind romanul mai multor epoci corespunzătoare 

perioadelor de timp evocate, la care se adaugă și vremurile de astăzi, pentru că din această scriere 

amplă se desprinde un anumit sens al istoriei care nu-și poate pierde valabilitatea, indiferent de tipul 

de societate care caracterizează la un moment dat o națiune.‖
2
 Părerea lui Șerban Axinte este 

pertinentă pentru un roman care ilustrează perfect aspecte din mai multe epoci, chiar și cea a 

prezentului din roman devenind istorie imediat ce anumite scene se vor fi consumat. Chiar aspectele 

prezentate în primul capitol al lucrării, care surprind transformarea adusă societății de noul regim 

pot fi considerate, așadar, fragmente de roman istoric, fapt pentru care acum nu le voi mai aminti.  

 Dacă la Șerban Axinte exista doar sugestia unei interpretări în cheie istorică a acestui roman, 

Valeriu Cristea nu se sfiește să afirme că ,,Dimineață pierdută e prin urmare (și ) un roman istoric 

de mare anvergură, foarte ambițios, cuprinzând nu mai puțin de o sută de ani de istorie românească. 

Mai toate evenimentele și problemele acestei epoci sunt de găsit în romanul Gabrielei 

Adameșteanu‖
3
. Chiar dacă ,,istoria este evocată și interpetată prin personajele care îl populează, 

                                                             
1Georg Lukacs, Romanul Istoric, Vol. I, Editura Minerva, 1978, p.22. 
2Șerban Axinte, Gabriela Adameșteanu, Monografie, antologie comentată, receptare critică, Editura Tracus Arte, 

București, 2015, p. 45. 
3Valeriu Cristea, O dimineață de o sută de ani, în România literară, 6 septembrie 1984. 
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prin conștințe și mentalități‖
4
, deci toate punctele de vedere aparțin exclusiv personajelor, este de 

netăgăduit faptul că toate evenimentele despre care se vorbește în roman sunt consemntate și de 

către istorici, în aceste sens Dimineață pierdută depășind ideea de verosimilitate a întâmplărilor și 

merge mult mai departe, încercând chiar el să prezinte, desigur prin prisma personajelor, aspecte 

care au marcat țara și societatea un timp foarte îndelungat. 

 Aceste întâmplări revin în memoria Vicăi în contextul vizitei sale,, la Ivona, bând cafea și 

vorbind de una și de alta, privește o fotografie veche de familie, pe care gazda i-o deslușește: întrăm 

într-un alt plan al romanului, în care învie o lume trecută, în primele zile ale războiului din 1916. O 

parte din personaje, Vica le-a cunoscut ea însăși mai târziu ( pe Muti, mama Ivonei, pe Margot, sora 

celei dintâi), de altele a auzit ascultând gura lumii (Profesorul, tatăl bun al Ivonei, colonelul Ioaniu, 

tatăl vitreg, Titi Ialomițeanu etc)‖
5
, aspecte care fac din Vica un liant peste timp.  

 Un prim eveniment istoric amintit în roman este Primul Război Mondial, eveniment 

prezentat din perspectiva Vicăi și despre care putem spune că a avut un rol decisiv în conturarea 

destinului ei, căci ,,-n august nouă sute șaișpe s-a tras noapte clopotele, și-a sunat goarna la 

primărie, și tăticu a plecat pe front‖, destinul ei și al familiei urmând alt curs după plecarea în război 

a tatălui său, așa cum am arătat în partea lucrării dedicată acesteia. Nu doar Vica și familia sa au 

avut de suferit de pe urma sângerosului eveniment, ci și întreaga societate, căci după ce ,,a început 

să vie țipiligu noaptea și ziua venea avioanele, pâine nu mai era p-ormă nici carne, nici mălai, nici 

fasole uscată, venise iarna devreme și oamenii n-avea lemne..‖,fapte care ar putea fi o anticipare a 

prezentului pe care Vica îl trăiește la bătrânețe, un prezent împovărat de griji și de lipsuri materiale. 

Mai mult decât atât, războiul războiul produce și alte dezastre, distruge clădiri și currmă vieți, după 

cum ăși amintește cu lucididate Vica Delcă: ,,(...) la 4 aprilie, aici a căzut bomba, chiar lângă casa lu 

madam Ioaniu: le-a spart geamurile, le-a făcut stricăciuni, da casa a scăpat și ei. Norocu lor că n-a 

fost în adăpost, că peste adăpost a căzut bomba. O sută de morți, ba mai mulți, câți a fost, da madam 

Ioaniu a scăpat.‖ 

 Este știut faptul că războiul, pe lângă pagubele umane și materiale a adus cu sine și exil 

forțat pentru anumiți actanți ai vieții de atunci, fapt care este relatat Vicăi de către madam Cristide, 

care știe că mulți dintre cei care au supraviețuit au fost trimiși în Rusia: ,,Dacă și Brătianu acolo-a 

murit, că l-a vârât într-o pivniță și l-a ros de viu șobolanii! (...) Și Maniu a murit, și alții, câți și 

câți...Că din sute și mii câți era, v- o doi dac-a scăpat.‖ Chiar soțul lui madam Ioaniu a murit în 

uitare, fiind identificat după un timp grație groparului care și-a amintit că acesta fost îngropat în 

pijama. Se observă așadar prin acest amănunt cum în roman sunt împletite elementele reale, cu cele 

de ficțiune.  

 O perspectivă asupra unor aspecte privind societatea îi este atribuită și lui Titi Ialomițeanu, 

care în salonul familiei Mironescu observă portretele suveranilor Carol I și Elisabeta și oscilează 

între două stări contradictorii cu privire la atitudinea regelui în fața intrării României în Război, 

ceea ce îl face pe tânărul de acum discipol al profesorului Mironescu să creadă că regele ,,s-a arătat 

a fi rămas ceea ce a fost și când a sosit din Sigmaringen: un obedient, un mediocru ofițer prusac‖, 

dar, pe de altă parte, Ialomițeanu putea și să îl deplângă pe rege care, la o vârstă înaintată, ,,s-a 

văzut dintr-o dată silit să aleagă între a vărsa sângele străinilor sau pe al supușilor, guvernați 

aproape jumătate de secol cu corectitudine‖.   

 Profesorul Mironescu este și el un fin observator al vieții sociale și politice, și, în erudiția sa, 

acesta devine un domeniu care îl preocupă și care îl face să își pună anumite întrebări: ,,Oare cum 

vor arăta oamenii noștri poltici după ce vom deschide larg porțile votului nostru democratic, după 

ce Carp și Brătianu vor conta exact tot atât cât vizitiii lor și vor avea șanse egale să-și spună 

cuvântul în ceea ce privește soarta țării?‖ Avem deci preocuparea unui intelectual față de soarta țării 

                                                             
4Ibidem. 
5Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură. Editura Paralela 45, Pitești, 2008, p. 

1199. 
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și de schimbările prin care ea trecea, unele consemnate și de istorie, preocupare care se confirmă 

ulterior în dialogurile dintre profesor și Ialomițeanu, care continuă dialogurile privitoare la opiniile 

unor lideri politici privitoare la pătrunderea țării pe câmpul de luptă: ,,De pildă, Take Ionescu acum 

manifestează pentru intrarea imediată, deși, nu de mult, era perfect descurajat: prevedea un 

dezastru.‖ Tot într-un context asemănător aflăm și depsre speranțele puse de unii în ,,Marghiloman, 

susținătorul alianței cu Germania.‖ Astfel, ,,dacă Dimineață pierdută este un fel de ,,Război fără 

pace‖ al românilor, singura parte care aduce cu adevărat ceea ce ar trebui să fie pacea se împletește, 

paradoxal, cu primele zile ale războiului din 1916. Totuși, încă de pe atunci, profesorul Mironescu, 

ros deja de boală și de presimțiri- ce vor aștepta de fapt al doilea război pentru a se împlini- își pune 

asupra firii noastre cea de toate zilele întrebări tulburătoare‖.
6
 

 Evenimentele recente la care țara ia parte fac obiectul tuturor temelor de discuție de 

pretutindeni: de pe stradă, de la dineuri și din casele oamenilor. Se discută despre Brătianu și despre 

intențiile sale, cel mai adesea criticate, ca și cum toți care fac asta l-ar fi cunoscut îndeaproape: ,,Nu 

se lasă Brătianu până nu va reuși să vadă România ștearsă de pe harta Europei! (...) Brătianu se 

teme că Aliații au să se înțeleagă cu rușii pe deasupra capului său..‖ 

 Contrar opiniei că politica este un domeniu accesibil doar bărbaților, iată că în roman 

contextul socio- politic în care se afla România face ca acesta să fie un domeniu despre care discută 

și femeile, în orice împrejurare: ,,La Liga Damelor Ortodoxe, la Societatea de Protecție a 

Grădinilor, ca și la Crucea Roșie, damele discută, în acest moment, politică la fel de așarnat ca și 

domnii‖, dovadă a faptului că în această parte a romanului ,,temele înalte ale vieții și, implicit, ale 

literaturii, lipsesc‖
7
, deci personajele discută doar despre ceea ce cunosc și le preocupă la un 

moment dat, cum este acum politica, ea având practic rolul de a dirija soarta țării, care nu avea cum 

să nu îi preocupe pe cetățeni. Cu toate acestea, într- o lume politică și socială dominată de bărbați, 

acestora nu le sunt pe plac conversațiile femeilor despre politică, în discuția îndelungă dintre Titi 

Ialomițeanu și Ștefan Mironescu cel dintâi exclamă: ,,Ce- o să se aleagă de această țară dacă într-o 

zi vom ajunge să dăm politica pe mâna femeilor!‖, replică ce nu este deloc pe placul lui Margot, 

care amintește de figuri feminine marcante, consemnate de istorie, și care s-au dovedit a fi mari 

lideri, desigur într-o lume mai avansată și cu altă mentalitate: ,,Dar Regina Victoria?! Dar 

Elisabeta?! Mai mult decât atât, intervenția lui Margot continuă cu o altă aluzie evidentă la istorie, 

bazată pe marile schimbări preconizate în secolul trecut, care vizau inclusiv atribuirea unui alt rol al 

femeii în societate: ,,Și n-ai spus tu, Ștefan, că acesta este veacul științei și al progresului și că foarte 

curând vom cunoaște alt tip de femeie?‖ Răspunsul la întrebarea anterioară pare a se confiurma, 

căci din auzite, România este acum dotată cu trăsuri de ambulanță, de farmacie, ba chiar ,,trenuri 

sanitare, cu băi, cu tot dichisul‖, ca semn al unei posibile evoluții față de situațiile anterioare 

similare, dar tot aici este important și un alt aspect: acela că în acele vremuri de început de conflict 

populația de jos nu era informată cu exactitate de cele ce se petreceau, oamenii aflând de ele doar 

arbitrar.   

 Evoluția despre care aminteam anterior în materie de organizare a tehnicilor și materialelor 

medicale vine însă ca urmare a dezvoltării tehnicii militare, care acum va cauza haos și neliniște: 

,,noaptea bombardează Zeppelinul, adică țipiligul, ziua bombardează avioanele‖ cu atâta putere 

încât nici buncărele improvizate prin pivnițe nu mai fac față și, tot din auzite, poate chiar din fapte, 

lumea știe că ,,există bombe ce străbat și trei etaje de beton armat.‖ 

 Până și actul oficial de naștere al unui progres în care era angrenată România nu scăpa din 

atenția personajelor, făcându-se referire la faptul că ,,o constituție prea democratică a fost dăruită 

prea devreme unui popor ce nu apucase să știe ce însemnează libertatea, ce însemnează democrația 

și care abuza de ele‖, fapt negat de însuși regele Carol.  

                                                             
6 Monica Lovinescu. Est-etice, Unde scurte, IV, Editura Humanitas, 1994, p.124. 
7Sanda Corodș, Dimineață pierdută, în Dicționar analitic de opere literare românești A-M.( coord. Ion Pop), Casa 

Cărții de Știință, Cluj- Napoca, 2007, p 234. 
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 Moartea regelui Carol, fapt istoric controversat, este şi ea amintită în romanul Gabrielei 

Adameşteanu, Margot rememorând momentele morții suveranului și opiniile avute de către nașii ei: 

,, Și când a auzit trista veste cu regele, nașa Fănica a plesnit palmele și a spus: asta nu-i moarte 

curată! Asta e moarte cu bănuială! Și nașul Alecu a spus că el pusese pariu că până la urmă au să-l 

otrăvească pe Regle Carol, pentur că el a făcut tratatul secret cu nemții...‖ Așadar, despre 

evenimentele din acea perioadă discutau oameni de orice nivel, fiecare având libertatea de a-și da cu 

părerea. 

 Nu doar faptul anterior și Primul Război Mondial sunt în atenția personajelor create în 

romanul Dimineață pierdută, ci și rememorarea unor fapte istorice reale merge mai jos în timp, 

amintind și de unul dintre războiale balcanice. De atunci profesorul Mironescu își amintește că el 

însuși, într-un avânt al tinereții, fusese înrolat ca voluntar, întocmai cum o făceau și alți soldați, fără 

a ști ce chinuri îi așteaptă, mânați de datoria pentru țară: ,, Cu ochii mei am văzut cum se bucurau 

bieții noștri soldați primind uniformele bulgărești, neștiind că se pregătesc să îmbrace adevărate 

cămăși ale lui Nessus.‖ În câteva cuvinte, profesorul Mironescu sintetizează experiența în războiul 

balcanic, în contextul izbucnirii marelui război: ,,Sper să fi învățat ceva din războiul balcanic! 

Atunci murdăria și dezorganizarea au făcut atâtea victime!...‖ 

 În opinia lui Șerban Axinte, prin prezentarea experienței războiului în romanul Dimineață 

pierdută, ,,Gabriela Adameșteanu reușește să comunice indirect o realitate de o duritate 

inimaginabilă, drama umanitară iscată de conflictul militar la care a luat parte România. Atribuindu-

i profesorului Mironescu rolul de narator, autoarea face o radiografie a tragicului într-o manieră 

realistă‖
8
, așa cum s-a putut vedea, poate și din prisma faptului că evenimentele amintite sunt 

consemnate de istorie, autoarea nefăcând altceva decât să le prezinte din perspectiva personajelor 

romanului. Astfel, însemnată parte a romanului, Jurnalul Profesorului Mironescu, descrie 

experiența din timpului războiul: asaltul Bucureștiului, schimbările pe care le-a suferit, agitația 

oamenilor și haosul în care aceștia au fost angrenați, iar singurul lucru cert este legat de capitală, 

care ,, e lipsită de mijloace de apărare, iar tunurile au bătaie scurtă.‖ 

 Faptele istorice dau însă personajelor și posibiltatea de a se descoperi reciproc, 

înmormântarea Reginei Elisabeta fiind un prilej pentru junele Ialomițeanu de a ,,sonda cât de 

proliberal este profesorul Mironescu‖ și îl provoacă pe acesta releifând aspecte petrecute la 

amintitul eveniment, în care liberalii nu s-au prezentat corespunzător, în frunte cu prim-ministrul 

Brătianu care, în ciuda faptului că ,, vremea s-a întâmplat să fie călduroasă‖ purta pe cap o căculă. 

Oamenii de rând, mânați de dorința de aduce un ultim omagiu reginei lor, sau de simpla curiozitate 

de a asista la funeraliile suveranei, devin agitați și fac ca întreaga ceremonie să își piardă din  

substanță: ,,caii care au tras dricul urcau atât de repede coasta la Curtea-de-Argeș, încât, în cortegiu, 

unii au început a alerga, alții au rămas în urmă! Orișice caracter solemn a încetat!‖, spre 

nemulțumriea regelui Ferdinand: ,, Regele Ferdinand, având nervii sesnibili ce se știu, arăta foarte 

nemulțumit.‖, aspecte care reliefează dorința oamenilor de rând de a fi martori la scrierea istoriei.  

 Și demisia prim-ministrului Brătianu este amintită de tânărul Ialomițeanu, tot într-o 

încercare de a-l provoca pe al său profesor, iar erudiția și dorința profesorului Mironescu se arată și 

prin faptul că un ministru îl  consultă cu privire la unele probleme apărute în timpul războiului, însă 

importantă acum este relatarea a ceea ce a rămas în urma bătăliei de la Turtucaia: ,,Dezastrul de la 

Turtucaia, alt fapt istoric confirmat, este în primul rând material: pretinde a nu se ști nici acum exact 

câți prizonieri au căzut, dar foarte posibil să fie 20.000! plus tunuri, mitraliere...(...) Vor trebui (...) 

luate trupe de pe alte fronturi și aduse aici.‖ 

 Războiul seamănă în cale teamă, dar și noi perspective asupra sa, așa cum reiese din 

amintirile unor personaje: ,,Rușii ne părăsiseră ca aliați atunci, guvernul și familia regală, și toți cei 

care au putut s-au refugiat în Moldova în toamna lui 1916...‖,  pasaj din roman care reprezintă o 

sinteză a evenimentelor pricinuite de asediul Bucureștiului și a ceea s-a întâmplat după, alt fapt 

petrecut în realitate asupra căruia Gabriela Adameșteanu, prin personajele sale, se apleacă în roman.  

                                                             
8Șerban Axinte,op.cit., p. 54.  
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 Tot războiul atrage însă după sine și fapte poate mai puțin dorite de cei care înainte, sau 

chiar în timpul lui, avuseseră un rol, dacă se poate spune, privilegiat în societate, exemplu în acest 

sens fiind excluderea lui Titi Ialomițeanu, după terminarea conflictelor, din rândurile persoanelor cu 

o oarecare influență, pentru că ,,fusese înalt funcționar și deputat sub ocupație!‖  

  Experiența războiului pare a fi marcat profund personajele din acest roman, poate și din 

cauza faptului că el devenise aproape un mod de viață al acestora, fiind amintite și ororile din cel 

de-al Doilea Război Mondial, când ,,în aprilie 44, americanii au bombardat Bucureștiul‖, fapt care a 

prilejuit și moartea unui copil. Tot acum, sunt descrise ororile care fac ca țara noastră să intre într-o 

altă epocă care o va marca, după cum se cunoaște, pentru o îndelungată perioadă de timp. Astfel, 

soldații ruși par a uita scopul pentru care luptă și fac ca groaza oamenilor să fie amplificată și de 

alte fapte de-ale lor decât cele de luptă, când se auzea despre ,,oameni care mergeau liniștiți pe 

stradă și s-au trezit luați pe sus și apărând din prizonierat, după ani și ani.‖ Ba mai mult, femeile 

sunt victime ale poftelor soldaților, motiv pentru care ,, toate ale mai tinere se dădea cu funingine pe 

obraz și se-mbrobodea care mai de care s-arate babă, că știa ce pățește dacă dă rusu de ele.‖ 

 Prinzonieratul despre care aminteam anterior dura ani de zile, răstimp în care toți cei aflați 

forțat departe de casă trăiau într- o lume creată după bunul plac al celor care le ghidau existența 

acolo,  la distanțe foarte mari de casă ,, tocmai lângă granița cu China. Și cât au stat acolo, ei 

credeau că războiul nu s-a terminat. Dar au fost ciocniri, cum știi, la frontieră au intrat chinezii și 

așa s-au întors și ei acasă.‖ 

 Dictatul de la Viena din 1940 este un alt eveniment istoric despre care se amintește în 

romanul Gabrielei Adameșteanu, ziua aceea fiind comparată cu tristele zile în care mureau suveranii 

și se instituia o perioadă de doliu național, momentul rămânând chiar și în memoria celor ,,care erau 

copii atunci‖ când ,, ne-am pierdut, în vara lui 40, un sfert din țară.‖  

 Desigur că exemplele de acest gen, care atestă caracterul de roman istoric al operei Gabrielei 

Adameșteanu  pot continua, însă prin prezentarea aspectelor enumerate, parte dintre dintre ele care 

se regăsesc și în cele surprinse de Valeriu Cristea (,, răscoalele țărănești din anul 1907, răboiul 

balcanic din 1913, primul război mondial, dramaticii ani ai neutralității, tragedia refugiului și 

ocupației germane, ineditele bombardamente, perioada interbelică, Dicatul de la Viena, al doilea 

război mondial, lagărele de concentrare, Stalingradul, 23 august 1944, războiul antihitlerist, anii 50 

cu regretabilele lor erori și abuzuri, perioada reabilitării celor nedrept pedepsiți‖
9
) romanul nu  este 

,,nici pe departe ceea ce, tradițional, se numește ,, o frescă istorică‖
10

, întrucât autoarea nu își 

dorește, în opinia mea, ca textul ei să devină neapărat o sursă de documentare, ci aspectele 

prezentate au rolul de a urmări atitudinea, trăirile și sentimentele personajelor. Perspectiva lui 

Valeriu Cristea că ,,opiniile politice, sociale, culturale sau cu privire la caracterul nostru național ce 

pot fi întâlnite cu zecile în paginile acestui roman de o înaltă ținută intelectuală aparțin sută la sută 

personajelor, fiind într-o concordanță uimitoare cu felol lor de a fi și a gândi. Autoarea, 

atotputernică și anonimă, nu profită de această bogată emisie de opinii pentru a și le strecura și pe 

ale ei, așa cum se întâmplă adesea cu alte cărți‖ vine ca o întărire a afirmației anterioare.  

 Prin faptul că personajele create aici de Gabriela Adameșeanu rămân în sfera concretului pe 

care l-au trăit sau l-au cunoscut din relatările altora, dar și prin oferirea unor perspective proprii 

fiecărui personaj cu privire la evenimentele desfășurate de-a lungul unei însinse perioade de timp și 

pe care le-am enumerat și prezentat, Dimineață pierdută întrunește notele definitorii ale unui roman 

cu aspecte istorice, fără a avea, așa cum am mai spus, pretenția de a fi o sursă de documentare, chiar 

dacă  în roman ,, e vorba despre un sens al istoriei ce are la bază numeroase evenimente concrete 

trecute prin filtrul protagoniștilor.‖
11

.Așadar, prin cele prezentate se atestă mai mult caracterul retro 

                                                             
9 Valeriu Cristea, O dimineață de o sută de ani, în România literară, 6 septembrie 1984. 
10Dicționarul general al literaturii române, coord. general Eugen Simion, Editura Univers enciclopedic, București, 

2004, p.37. 
11Șerban Axinte,op.cit., p. 56.   
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al romanului și nu neapărat îl încadrează în tipologia acestuia, ceea ce face ca el să rămână un 

roman retro cu aspecte istorice. 

 Familia a fost una dintre temele literaturii care a suscitat interes încă de acum foarte mult 

timp, problematica familiei fiind abordată atât în literatura universală, câd și în literatura română de 

autori precum Duiliu Zamfirescu, Hortensia Papadat- Bengescu sau Petru Dumitriu, care o pun 

chiar în centrul creației lor, însă, de fapt, în literatura noastră tema familiei are un spectru mult mai 

larg care începe chiar din vremea Amintirilor lui Creangă și continuă până în zilele noastre.  

 În romanul Dimineață pierdută al Gabrielei Adameșteanu tema familiei este și ea abordată, 

ceea ce face ca scrierea să poată fi abordată și din această perspectivă. Șerban Axinte, identificând 

mai multe ,, romane‖ în cadrul vastei opere este de părere că ,, Romanul Vicăi Delcă se opune din 

toate punctele de vedere ( stil, limbaj, viziune) celui de familie, care condensează o serie de 

evenimente, e camuflări în mai multe straturi temporale, dispersate sau concentrate ( depinde cum 

privim lucrurile) într-un veac. O sută de ani din istoria unei familii și, implicit, o sută de ani de 

istorie românească, așa cum au constatat mai mulți critici.‖
12

 Cu toate acestea, în subcapitolul 

monografiei sale dedicat romanului de familie, criticul nu amintește decât de cuplul Sophie și 

Ștefan Mironescu și de o parte dintre aspectele mai puțin plăcute în relația dintre cei doi, fără a 

remarca însă că în roman există, de fapt, mai multe familii, fiecare trăind și acționând 

cvasiindependent. Așadar, chiar în cadrul romanului de familie din scrierea Gabrielei Adameșteanu 

pot fi identificate mai multe microromane, micronarațiuni mai exact, care au în centru familia, de 

orice fel ar fi ea: tradițională, monoparentală, provenind din clasa de jos, din cea a burgheziei, a 

oamenilor simpli sau a intelectualilor. Frapant însă este că  nicăieri în roman nu este pusă pe un 

piedestal, niciuna dintre familile al căror destin este prezentat neavând, în esență, vreo împlinire. 

 Prima familie pe care autoarea o descoperă cititorilor este una modestă, din care fac parte 

oameni comuni, ai fiecărei zile, pe care poate că grijile vieții le-au împiedicat să aibă un trai 

armonios și să cunoască împlinirea de tip casnic. Este vorba despre familia formată din Vica Delcă 

și soțul ei.   

 Conturarea profilului acestei familiei poate scăpa la o lectură fugitivă a textului, însă 

consider că este ilustrativă și poate constitui un model care să nu fie urmat de către cei care vor să 

se arunce în viață. Parcă făcând din nou aluzie la Marin Preda, mai exact celebra expresie din Cel 

mai iubit dintre pământeni, „Dacă dragoste nu e, nimic nu e‖ autoarea lasă să se înțeleagă că lipsa 

oricărui sentiment de iubire dintre Vica Delcă și soțul ei au făcut ca viața lor de familie să nu fie una 

tihnită, fericită, chiar dacă existau toate premisele pentru aceasta : ,,când l-a văzut prima oară, nu 

poate să spună că nu l-a plăcut. (...) Și el era bărbat frumos și voinic, avea nasu drept și buzele 

subțiri și părul pieptănar lins, cu cărare- ntr-o parte‖ și, mai mult decât atât, soțul ei se dovedise în 

trecut un spirit întreprinzător, deschizând chiar o prăvălie de succes, de pe urma căreia Vica fusese 

cadorisită cu brățări de aur, medalioane și altele. Totuși, pentru o împlinire familială este nevoie de 

mai mult decât atât și, dacă Vica și –a dat seama de la început că  soțul ei este ,,un îndrăcit‖ , chiar 

dacă poate a sperat că se va schimba, timpul a făcut ca ,, după patruj-de ani‖ să fie sătulă de traiul 

cu acesta. Pe lângă faptul absolut firesc de a se fi schimbat fizic ( ,,Când vorbește, gâfâie între 

cuvinte, e gras și înalt, a trecut peste suta de kilograme. Pielea gâtului îi atârnă moale, fleșcăită, dar 

obrajii îi sunt cărnoși, aproape rumeni și, pe ei, barba nerasă de câteva zile crește țepoasă și albă‖), 

Vica ,,n-are nicio bază pe el‖, între cei doi soți fiind o permanentă stare de conflict cauzată de 

pasivitatea bărbatului, ceea ce o face să i se adreseze cu un vocabular nedemn a fi folosit între soți, 

manifestat într-un context aparent banal, când acesta îi cere soției un pahar cu apă : ,,Dar-ar dracu-n 

tine, c-ai putea să te miști, parc-acolo la mă-ta ți le aducea toate la gură..‖. Reacția Vicăi ar putea fi 

criticabilă și considerată ieșită din comun, însă ea este rodul unei dureri și a unei frustrări acumulate 

decenii întregi, alături de un soț nepăsător, de la care știe că nu poate avea niciun ajutor. Nici măcar 

copii nu au cei doi, iar Vica a învățat că ,,trebe să-ți ai singur de grije.‖ 

                                                             
12 Ibidem, p.52. 
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 Poate tocmai viața Vicăi lângă un soț implicat foarte puțin, spre deloc, în viața de familie, cu 

un temperament dificil, coroborată cu un destin la fel de nefast înainte de căsătorie o fac pe Vica să 

plece atât de des de acasă și să facă mereu vizite inoportune, spre disperarea gazdelor care adesea își 

manifestă menulțumirea cu privire la sosirea Vicăi. 

 Acest model de familie, deși mai mult schițat decât prezentat pe larg, propus de Gabiela 

Adameșteanu este, din păcate, reprezentativ pentru oamenii din clasa de jos a societății, aceia pe 

care grijile cotidiene îi fac să nu găsească împlinirea în niciun plan.  

 Cu toate acestea, neîmplinirea familială se manifestă și la alt nivel, la persoane care provin 

din alte clase sociale, exemplu grăitor în acest sens fiind cuplul Ivona și Niki Scarlat. Vlăstar al 

vechii burghezii, cu o viață aparent lipsită de griji, ea trăiește o dramă alături de un soț infidel, 

amplificată și de plecarea în străinătate, la vremea cuvenită, a unicului fiu. Așadar, avem acum un 

alt model de neîmplinire casnică. Infidelitatea soțului o afectează mult pe Ivona, însă la fel ca în 

cazul Vicăi și al soțului ei și aici autoarea lasă loc de interpretare și nu aflăm exact cauzele care duc 

la adulterul continuu al lui Niki. Știm doar că Ivona este mereu singură, doar Vica mai onorând-o cu 

prezența, care își și prezintă punctul de vedere cu privire la situația Ivonei, însă totuși se declară 

mulțumită că nu a împărtășit aceeași soartă cu prietena ei, deși, după cum am văzut, ea nu era cu 

nimic mai prejos în ceea ce privește împlinirea familiei: ,, bărba-su, toată ziua la Matracucă. (...) Să 

fi făcut omul meu ce face al tău, toată ziua la călărit muieri, aveam io ac de cojocul lui, vedea el pe 

dracu!...‖  

 Totuși, ambele femei, în lipa împlinirii casnice își găsesc refugiul în altceva: Vica, în 

vizitele inopinate pe care le face, Ivona, ,,cu serviciu, cu prietinile, cu țigarea-n gură și cu cafelile. 

Ea habar n-are ce face Niki‖ nu pentru că nu ar ști, ci pentru că s-a obișnuit cu situația. Mariajul lor 

este unul nefericit, chiar dacă într-o seară de Crăciun lucururile par a se îndrepta, căci soțul ei ,,își 

justifica pentru prima oară în fața ei aventurile galante de o viață și plecările de acasă, chiar și răcala 

față de Tudor; chiar și acest lucru îl recunoștea atunci, că nu întotdeauna își îndeplinise îndatoririle 

de părinte‖. ,,Eu sunt singurul vinovat, tu nu ai nici cea mai mică vină..‖ îi spune acesta Ivonei, 

moment în care ea speră că s-ar putea produce o restaurare a căsniciei lor, însă așteptările de după 

asumarea vinei soțului ei au fost înșelate, astfel încât ,,nu s-ar putea spune că s-a schimbat ceva de 

atunci. Ba chiar dimpotrivă, dacă te gândești la întârzierile, la absențele lui din ce în ce mai 

frecvente din ultima vreme.‖ Vica este însă mult mai neiertătoare față de Niki, repetând, obsesiv 

parcă, aceeași frază: ,,dar-ar dracu-n ei de bărbați, că numai de rele se ține‖.  

 Se observă așadar că destinul necruțător își spune cuvântul și se manifestă indiferent de 

clasa socială de clasa socială de care aparții, chiar dacă prin cauze diferite, fie ele un temperament 

dificil și lipsa implicării în viața de familie, printr-un adulter manifestat la nesfârșit, poate din 

dorința de a scăpa de adevăratele probleme, despre care, ca cititori, nu aflăm, prin căutarea plăcerii 

trupești.  

 Nici cuplul Sophie și Ștefan Mironescu nu cunoaște în vreun chip împlinirea în viața de 

familie, din trei cauze care, coroborate, fac ca și căscinicia lor să fie un eșec: diferența de vârstă, 

care indirect îi afectează, boala lui Mironescu și posibila aventură, nicodată voalată, dintre Sophie și 

Titi Ialomițeanu. Ca tânără soție a profesorului Mironescu, Sophie ea este o femeie care știe să 

guste din plăcerile pe care viața i le oferă, însă în contextul unei căsătorii în care nu-și găsește 

împlinirea, alături de un soț bolnav, ea simte că ceea ce trăiește nu i se potrivește, văzând ceea ce i-a 

fost hărăzit ca un obstacol în calea adevăratei fericiri.  

 De relația matrimonială nearmonioasă este conștient până și Ștefan Mironescu, care 

realizează că viața soției sale lângă el, un om bolnav și dificil, după cum îl consideră ea, nu este 

ușoară. Astfel, el nu mai este capabil să îndeplinească toate sarcinile unui cap de familie, o mare 

parte dintre acestea revenind Sophiei.: ,, -...maladia mea m-a silit să mă dau la o parte de la 

conducerea treburilor casei și o mulțime din vechile mele atribuții au adus-o pe Sophie la epuizare. 

(...) În casa noastră lucrurile merg mai prost ca altădată.‖ Toate acestea o transformă pe Sophie, care 

în timp nu mai este capabilă să treacă peste problemele de cuplu. Schimbarea Sophiei este 

conștientizată și soțul său, care însă mărturisește: ,,am dese clipe când continui a mi-o imagina, ca și 
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până acum, inocentă.‖. Întreaga tinerețe a sa oscila între datoria de soție față de Mironescu și 

avansurile subtile făcute prin saloanele reședințelor pe care cuplul le frecventa. Adulterul ei cu 

tânărul Ialomițeanu, discipolul soțului, este mereu sugerat însă niciodată menționat ca atare. Sophie 

se preface mirată de apariția acestuia pentru a disimula sentimentele reale pe care le are față de 

discipolul soțului său, scena fiind esențială pentru surprinderea atitudinii personajului în cauză: 

,,Iat-o cum se face a fi surprinsă când dă cu ochii de Titi Ialomițeanu, care, bietul de el, roșește, ea 

însă – bineînțeles, râde (...) că Titi s-a refugiat la o oră nepotrivită în salon, la Ștefan, numai și 

numai ca să scape‖, probabil, de ochiul ager al profesorului, care însă fie din diplomație, fie datorită 

sentimentelor purtate lui Sophie pare a nu observa nimic. Cu toate acestea, cuplul are o bucurie prin 

fiica lor, Ivona, și ea înă având un destin nefericit, așa cum am arătat mai sus. Boala lui Mironescu 

îi aduce acestuia sfârșitul, iar Sophie se va recăsători, cu colonelul Ioaniu și, din păcate, nici cu 

acesta nu va avea o viață împlinită.  

 Modelele neîmplinirii familiale pot continua (familia Vicăi, destrămată timpuriu de 

sângerosul război, prin moartea mamei și înrolarea tatălui; Sophie și  Margot, care nu se au decât 

reciproc, Margot și Geblescu), însă modele expuse anterior sunt suficient de ilustrative pentru a 

demonstra că autoarea Dimineții pierdute nu vede prin familie un ideal al împlinirii umane și pentru 

a arăta că, adesea, poți fi singur chiar dacă ești parte a unei familii, de orice tip ar fi ea, așa cum 

remarcă și Șerban Axinte: ,,Specifică întregii literaturi a Gabrielei Adameșteanu este explorarea 

psihologiei cuplului problematic.‖
13

 Tot în ceea ceea ce privește relațiile de cuplu din roman, ca o 

sinteză a acestei părți dedicată familiilor din roman, se poate observa că în operele Gabrielei 

Adameșteanu ,,vorbesc despre eșec, despre irosire, despre incompatibilitate și inadaptabilitate, 

despre degradarea relațiilor interumane și absența comunicării, efecte perverse ale dezacordului 

major între individ și societate.‖
14
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Abstract: The article presents the personality of Vintilă Horia, who believed that the shortest path to freedom 
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to his homeland. He was a writer who showed that really exist two tipes of exile: one inside and one outside 
of the soul.  
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Vintilă Horia no es sñlo un escritor con gran reputaciñn europea, sino también con un fuerte 

carácter. "Él ha sido lanzado por la historia con una fuerza extraordinaria, hacia las direcciones más 

imprediscibles. Durante su vida, logrñ hasta cierto punto corregir su peligrosa trayectoria 

biográfica, dictada por las circunstancias de la vida "
1
 

Para acercarnos a su trabajo, debemos analizar la relaciόn indisoluble entre la biografìa y su 

obra literaria, en el sentido de que los dos conceptos se influyen mutuamente.   El escritor en varias 

ocasiones no oculta la identificaciñn de sus personajes y no oculta el hecho de que muchos de los 

episodios son diseðados por su propia biografìa. 

 Me propongo recrear la imagen de Rumanìa tal como aparece con este escritor y analizar 

cñmo se construye y se transmite la imagen al lector. Teniendo en cuenta la situaciñn del exilio, 

deseo analizar la relaciñn entre la distancia geográfica del espacio original (Rumanìa) y el 

distanciamiento de la mirada y de los sentimientos hacia su paìs de origen. 

  En los diccionarios, monografìas e historias literarias desde 1990, hay un conjunto de 

informaciñn sobre su biografìa. Diseðé esta biografìa sobre el trasfondo geopolìtico europeo. 

Tenemos al menos dos variantes: podemos pensar que la existencia de este exiliado no tiene nada 

especial respecto a otros cientos de destinos del mismo perìodo histñrico, o al contrario, podemos 

aceptar que la historia personal de esta persona es especial y merece ser conocida. 

 Partimos de la idea de que hay una preocupaciñn constante y concentrada en el trabajo de 

Vintilă Horia sobre el tema de la identidad, la preservaciñn de las marcas imaginarias rumanas y las 

coordenadas biográficas, ya sea que hablemos de identidad individual o colectiva. La trilogía del 

exilio, la parte más significativa de su obra literaria, y las entrevistas, las páginas autobiográficas y 

los diarios apoyan esta misma idea. Se puede considerar que hay un tributo al subjetivismo 

(nacionalista, sentimentalista, etc.) que paga Vintilă Horia, a medida que partimos, en el tiempo, en 

el momento de su regreso a la literatura rumana. 

 Podemos hablar en el caso de Vintilă Horia sobre el "exilio del exilio", la sintaxis 

que resume lo que ocurriñ después de 1960. En su estilo poético, el escritor lo resume de la 

siguiente manera: "He venido a exiliarme en mi propio exilio para poder seguir siéndolo. [...] Exilio 

en el exilio, al menos para mì, puede ser un retorno correcto al futuro, ya que es solo una prueba 

aprobada. Como nosotros ".
2
 

 Para aquellos del "paìs de adopciñn", Vintilă Horia, con todos sus esfuerzos en el ámbito 

enciclopédico y creativo, seguìa siendo el extranjero. Pero el extranjero diferente, con todas las 

                                                             
1 Alex Ştefănescu, Istoria literaturii române contemporane (1941-2000), Bucureşti, Editura Maşina de scris, 2005, p. 51 
2 Vintilă Horia, Despre un exil în exil, în vol. Suflete cu umbra pe pământ. Portrete și reflecții memorialistice, ediție 

îngrijită și postfată de Nicolae Florescu, București, Editura „Jurnalul literar‖, 2004, colectța „Labirint‖, p. 8-9. 
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diferencias que lleva consigo. Él tiene una cualidad especial: consigue acercar todo lo que está 

lejos. El escritor debe ser visto como un representante de una generaciñn, incluso de un grupo (el de 

Madrid, por ejemplo). Pero la identidad de la generaciñn o del grupo se preserva con esfuerzos 

constantes. 

Hablando sobre un enfoque colectivo o individual, la literatura del exilio apela a todo lo que 

significa tradiciñn e, implìcitamente, la historia, analizando todo tipo de recuerdos (histñricos, 

sociales, autobiográficos, etc.). El exilio es el gran tema de toda la obra de Vintila Horia, junto con 

el amor, en sus formas más diversas.  

―El amor y el exilio son los dos pilares de la novela de Vintilă Horia. El amor como 

sufrimiento y forma de conocimiento, y el exilio, una experiencia trágica dentro de un mundo 

exterior. El exilio también se constituyñ en una forma aguda de conocimiento, y el hombre 

comenzñ a liberarse de las convenciones, encontrando su serenidad original ayudada por un 

concepto imaginario de la libertad.
3
 

Horia Vintilă se mantiene fiel a la tradiciñn, con todo lo que eso requiere. 

Independientemente del idioma en el que Vintilă Horia hubiera creado obras (italiano, espaðol, 

francés, rumano o inglés), los temas habrìan sido iguales. Tiene una cierta especificidad (podemos 

llamarlo nacional), no se asimila, sino que se integra en el nuevo paradigma existencial que se le 

ofrece. 

El hecho de que escriba su última novela en su lengua materna demuestra la capacidad de 

regresar y terminar con el exilio lingüìstico. "Una de las caracterìsticas de este autor es el hecho de 

que él se refiere a ciertos temas o autores desde perspectivas diferentes y complementarias, 

proporcionando asì una evaluaciñn completa de las realidades culturales y la crisis de valores del 

mundo europeo"
4
. En muchos de sus ensayos y conferencias, asì como en novelas, Vintilă Horia 

expresa su opiniñn sobre la relaciñn entre ciencia, filosofìa, religiñn y literatura. 

El escritor diseða su propio drama existencial y su propia soluciñn. Los personajes capturan 

las diversas historias de su autor exiliado. El contexto histñrico de los personajes de Vintilă Horia es 

el trasfondo histñrico del autor, con el rango de sìmbolo. Los personajes de Vintilă Horia ofrecen 

una soluciñn (la descubierta por su autor): la transformaciñn del exilio, el drama personal en una 

técnica de conocimiento. Por último, pero no menos importante, el personaje de Vintilă Horia es un 

superviviente capaz de construir un nuevo concepto de hogar. 

 Naturalmente, no debemos ignorar los comienzos, su formaciñn como escritor y como 

hombre culto. Al principio fue un colaborador cercano de la revista ―Gândirea‖, un discìpulo de 

Nichifor Crainic, bajo cuya tutela se emancipñ al realizar en Bucarest una revista propia ―Meşterul 

Manole‖. Una mirada cuidadosa puede revelar preocupaciones, ideas incipientes, reconocibles, es 

decir, cuando el escritor, gracias al drama vivido, se convierte en una celebridad. 

 "He escrito durante aðos, inventando personas y eventos, pero en realidad, pintándome en 

docenas de caras e hipñstasis, confesándome a mì mismo, con la confianza de que eventualmente 

me descubriré como soy en un libro que será una obra maestra de mi poder de dedicaciñn "- 

escribiñ, paradñjicamente, Vintilă Horia en su primera novela, ―Acolo şi stelele ard―. 

 Solo cerrando la última hoja de su último libro, pasando por todo el cuerpo de su vasto 

trabajo, el lector puede inventarse su propio libro, al que el escritor se referìa en las lìneas 

anteriores: un núcleo temático y estilìstico. 

Acerca del tiempo que  se pasa volando el escritor afirma que ‖Desgraciadamente, no te 

puedes sentar en el borde del tiempo como te sientas en la orilla de un rìo‖. Cuanta filosofìa y 

verdad detrás de estas palabras. Si existiese un instrumento para medir el tiempo, creo que esto serìa 

                                                             
3 Nae Antonescu, Dragostea și exilul, în „Familia‖, an XXVII, seria a V-a, nr. 2/februarie 1991, p. 4 
4 Monica Nedelcu, Horia Vintilă, în vol. Români în știința și cultura occidentală, Academia Româno-Americană de 

Știinte si Arte, Davis, 1992, p. 184. 
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de gran valor. Me refiero a que si elegimos un cierto perìodo de tiempo y lo analizamos, vemos que 

el tiempo tiene un cierto valor, gracias a lo que representa. 

Sin la gente no habrìa ningún momento, no habrìa vida, y el tiempo no existirìa. Estamos 

hablando sobre de la lìnea del tiempo pasado, presente y futuro, pero cuando lo hacemos siempre 

estamos relacionando con un tema en particular, o un sujeto. Nuestro sujeto, Vintilă Horia, excede 

el lìmìte del tiempo y del espacio por el patrimonio cultural que nos deja.   

Él mismo confiesa que "A menudo, la vida de un libro, especialmente si dice la verdad, 

puede ser superior a la de una ciudad".  De aquì se desprende que un escritor puede vivir para 

siempre a través de su obra literaria.  

Nos preguntamos, ¿A qué tipo de verdad se refiere el escritor? Ciertamente, se hace 

referencia a la verdad polìtica con grandes repercusiones interiores. Sabemos que Vintilă Horia era 

un exiliado, pero su condiciñn no se limita allì, era más bien un exiliado en su propio exilio.  

A diferencia de la lengua rumana, en francés, ―exilio‖ es una palabra que se puede escribir 

de dos maneras: "ex-île" (fuera de la isla) y "exilio" (fuera del mismo).  Fuera de la isla significa en 

este caso fuera del paìs, visto como una protecciñn, es decir expatriado. 

La ortografìa ―ex- il‖ indica que el exiliado dejñ de ser lo que era antes del exilio. Por esto, 

más que otras categorìas de exiliados, nuestro escritor refleja consciente o inconscientemente el 

asalto de las experiencias anteriores que alteran constantemente su vida.  

Hablando sobre el presente vemos que hay preocupaciones en este perìodo de la 

recuperaciñn de los valores perdidos u ocultos. En 2015, durante el centenario, en Craiova surgiñ un 

libro "Ensayos de Vintila Horia" escrito por los investigadores Mihaela Albu y Dan 

Anghelescu. Estos últimos argumentan que traer a casa la obra de esta personalidad es en realidad 

un deber. 

El libro hace referencia a sus ensayos escritos en rumano en diferentes revistas culturales en 

Occidente y levanta la literatura del exilio rumano a su debido rango. Hay que tener en cuenta que 

toda su poesìa fue escrita en rumano. Solamente conociendo su obra literaria, podemos encajarlo 

junto con Mircea Eliade, Emil Cioran o Eugen Ionescu.  

Sus ensayos están marcados de temas clave: el tiempo, el amor, la libertad y no menos 

importante el futuro.  El precio de la libertad de Vintilă Horia significa en realidad el precio de su 

vida y el descubrimiento de su sentido. 

Las actitudes que el escritor adopta acerca del exilio son escondidas más o menos 

conscientemente en la forma de escribir representando el dolor por el paìs perdido, es como perder a 

un ser querido. La transformaciñn simbñlica de la imagen de Rumanìa implica tres fases distintas 

que pueden influir en el desarrollo del exilio. 

Un primer paso es la pérdida de conciencia durante el exilio cuando el exiliado no cesa de 

esperar que va a regresar a su paìs de origen. El siguiente paso es el del sufrimiento más o menos 

declarado y el tercer paso consiste en aceptar la pérdida personal y comenzar la reconstrucciñn de sì 

mismo.    

Hay que reconocer que la imagen de Vintilă Horia o la reconstrucciñn de ella en realidad se 

relaciona con la participaciñn de las instituciones que podrìan promover este acto.  En este sentido, 

existe un Museo del Libro y del exilio rumano en Craiova.  

Allì encontramos una parte de la biblioteca personal de Horia Vintilă y algunos muebles del 

escritor de su vivienda en Villalba cerca de Madrid.  También podemos encontrar las primeras 

ediciones originales de sus libros y fotografìas suyas.   

En 2017, en Medias, tuvo lugar la primera ediciñn del Coloquio ―Exipora‖ donde se discutiñ 

sobre Vintilă Horia. Allì, Eugen Ionescu, como invitado especial, admitiό que ―el hombre es la 

suma de sus evoluciones‖ 
5
 

                                                             
5 Informaţiile au fost luate din surse online:  Adevărul.ro; articol de Cristina Hermeziu : Vintilă Horia, lumini şi umbre. 

Cum regândim literatura exilului? Colocviul Exipora 
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Si tuviéramos que ver la evoluciόn de esta personalidad, encontramos una manera de auto-

conocimiento hacia un continuo descubrimiento de sì mismo. Detrás de todas las influencias 

externas que han dictado el camino de la vida, Vintilă Horia es realmente un hombre fuerte que 

siempre luchό por la libertad.  

Algunos de sus poemas son realmente oraciones hacia el paìs, para sus ―heridas‖. En este 

sentido el paìs se personifica y es capaz de sentir el dolor fìsico como un ser humano o incluso más 

profundo que eso.    

Siempre ha estado en relaciñn con el paìs de origen, asì lo vemos en el único documento 

grabado que tenemos. Marinela Rotaru fue la que logrñ tener una entrevista con Horia Vintilă en 

1990 en Madrid.  El escritor confesñ que mantiene la conexiñn con su paìs de tres maneras: a través 

de la memoria, a través de la lectura y a través del sueðo.  Siempre ha leìdo lo que se escribìa en su 

paìs y siempre ha tratado de no perder el contacto con los poemas de su lengua materna.  

Su patrimonio cultural y sus poemas muestran que era y es un "poeta del alma a través de 

sus letras memorables"
6
. Con tan sόlo 22 aðos decide comenzar su primer volumen de poesìa con 

una declaraciόn extraordinaria: 

"Yo sé cñmo morir. Es todo lo que aprendì de la vida …‖ (Ludus princeps).  Partiendo de 

este verso vemos una serie de similitudes a los grandes temas de la literatura. Encontramos a 

Eminescu con un cambio radical de posiciñn que decìa "Creo que no puedo aprender a morir 

nunca".  Vintilă Horia está consciente de la muerte y reconoce la condiciñn humana trágica en 

términos de experiencia de la vida. En realidad se da cuenta de que la vida es un juego controlado 

por fuerzas superiores.  

El amor, la existencia y el conocimiento siguen siendo temas de la obra de Vintilă Horia, 

siempre abierto a la interpretaciñn.  Voy a finalizar con sus letras que nos obliga a mantener viva su 

memoria. En su poema ―Canciόn del último libro‖ nos deja muy claro que se va a otro mundo y no 

tenemos motivos reales para llorar a por él.  
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Abstract:Regardless of the historical period, whether modern or contemporary, the media was an 

instrument of publicity of the terrorist act. Excessive media coverage of the terrorist act and the satisfaction 
of appetites for sensational public opinion, often overcome by the situation, led to situations that were hard 

to imagine: the society unhappy with a certain situation, insecurity, and violent reaction to the authorities at 

that time to the government. Thus a collective and generalized psychosis has been inoculated, an eloquent 

example of which is the speech by the leader of fundamentalist terrorism, Ben Laden, immediately after the 
launch of US military defeat against Afghanistan on 7 October 2001 via Al Jazeera, as well as the fierce call 

to jihad spokesperson for the Al Qaeda organization on October 10, 2001. 

The stakes were very high in this play of statements, and Ben Laden proves to be a very dangerous and 
subtle propaganda opponent knowing how to exploit his image in the Islamic world: "his ill-suited fragility, 

gallant gossip, the austere décor of his dwellings: caves, comfortless tents referring to the flight of the 

Prophet Muhammad to Medina, the unsavory Kalashnikov supported alongside, were perfectly matched with 
the profoundly religious asceticism and charge of messages, being perceived by Muslims as a genuine new 

prophet or martyr of Islam. " His actions are not inspired only by verses in the Qur'an, but are mainly 

political. The main claims are, in fact, to exclude Westerners from the Arab-Muslim traditional area of 

influence and to resolve conflicts, including the Arab-Israeli problem, a deep-rooted problem, which led to 
political and military instability in that area throughout the 20th century. 

Is Al-Qaeda a unique terrorist organization in history and very dangerous for the safety of Europeans only 

because it comes from Arab space? Probably not, because retrospectively, only in the 20th century, violent 
organizations acted everywhere in the European space, no matter what motivation they had: "Legion of the 

Archangel Michael" in 1927 in Romania; IRA, Irish Republican Army, organized in 1919 following the 

struggle for independence of Ireland; ETA, Euskadi ta Azkatasuna, "Basque Territory and Freedom", which 
emerged in Spain in 1959 with separatist aims and independence for the Basque Country in northern Spain; 

The extreme left-wing brigades in 1970 in Italy all fueled by group solidarity, based on a strong sense of 

national affiliation, creating true national myths and identifying their own ideals with the "will" of a whole 

nation, and the list can to remain open. Terrorism does not only appeal to the physical integrity of a nation, 
but to its moral structure 

 

Keywords: media, terrorist act, manipulation, collective psychology, racism, nationalism. 
 

 

În 1947, Yasser Arafat, președintele Organizației pentru Eliberarea Palestinei, declara pentru 

Adunarea Generală a ONU: "Diferența dintre revoluționar și terorist se află în motivele pentru care 

fiecare dintre ei se luptă. Nu poate fi numit terorist cel care se ridică pentru o cauză justă și se 

străduiește pentru libertatea și eliberarea țării împotriva invadatorilor, a coloniilor și a coloniștilor.‖
1
 

Din păcate, teroristul nu face diferența între legal și ilegal, în ceea ce privește acțiunile 

exclusiv politic. Diferența dintre acțiunile grupurilor teroriste este redusă la numărul victimelor.
2
 

Mediatizarea excesivă a asasintelor cantitative a inoculat psihoza colectivă și generalizată, 

un exemplu elocvent în acest sens fiind discursul liderului terorismului fundamentalist, Ben Laden, 

imediat după lansarea contraterorismului militar american împotriva Afganistanului, la 7 octombrie 

2001, prin intermediul televiziunii Al Jazeera, și apelul feroce la jihadul purtătorului de cuvânt al Al 

Qaeda, pe 10 octombrie 2001.  

                                                             
1 Vasile Simileanu, Radiografia terorismului, Bucureşti, Top Form, 2004, p.102.  
2 Idem, Conflicte asimetrice, Bucureşti, Top Form, 2011, p.360. 
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Mizele erau foarte mari în acest joc de declarații, Ben Laden dovedind a fi un adversar 

propagandistic foarte periculos și subtil știind cum să-și exploateze imaginea în lumea islamică: 

fragilitatea bolnăvicioasă, gestul blând, decorul auster al locuințelor sale: peșterile, corturile, care 

făceau referinţă la drumul profetului Muhammad de la Mecca la Medina, erau perfect adaptate la 

ascetismul profund și religios, fiind perceput de astfel de credincioşi, drept un nou profet autentic 

sau un martir al Islamului.  

Acțiunile sale nu numai că sunt inspirate de versetele Coranului, ci sunt în principal politice. 

"Principalele pretenții sunt, de fapt, de a exclude occidentalii din zona tradițională arabo-

musulmană de influență și de a rezolva conflictele, arabo-israelieni una, o problemă adânc 

înrădăcinată, care a provocat instabilitate politică și militară în această zonă de-a lungul secolului 

XX‖. 

Antropologul cultural Jim Denison, în lucrarea „Islamul radical - ceea ce trebuie să știți", a 

încercat să identifice cauzele lipsei de comunicare între Occident și Orient. Una dintre cauze, 

potrivit autorului, ar fi convingerea musulmanilor că Occidentul atacă islamul încă din timpul 

cruciadelor, iar Papa Urban al II-lea a fost inițiatorul atacurilor anti-islamice cu organizarea primei 

cruciade în 1095.  

Cruciadele sunt percepute drept atacuri intenționate împotriva întregii comunități 

musulmane, ummah, o colectivitate religioasă a cărei evoluție nu ia în calcul timpul și spațiul, astfel 

încât atacul împotriva oricărui musulman este, teoretic și practic, un atac asupra întregii comunități 

islamice. 

Profesorul universitar de la Princetown, Bernard Lewis, în cartea "Criza Islamului - 

Războiul Sfânt și Teroarea Nemuritoare", afirmă faptul că, gândirea occidentală definește țara, 

națiunea, poporul ca unități de bază ale organizației umane, în timp ce musulmanii definesc religia 

drept fundament pentru organizarea umană.
3
 

După 11 septembrie 2001, a existat o creștere a cenzurii la nivelul mass-mediei americane. 

„Oamenii trebuie să fie atenți la ceea ce spun și la ceea ce fac", spune Ari Fleischer, purtătorul de 

cuvânt al Casei Albe la vremea respectivă. 

Prin mass-media publicul este ușor de influențat și manipulat, deoarece rolul acesteia este de 

a transmite auditoriului "informațiile de care are nevoie și la care are dreptul", lăsând interpretarea 

lor la percepția fiecărui individ. Imaginea publică a actelor de terorism și a terorismului, în epoca 

contemporană, este impusă de imagine, onlain și nu neapărat de abordarea directă, offline. 

O acțiune teroristă foarte mediatizată a fost cazul lui John Allen Muhammad și lui Lee Boyd 

Malvo, care au înfricoșat America cu atacurile lor din 2002. La acel moment, „mass-media 

americană a alocat, spații extrem de generoase analizei și prezentării acțiunilor celor doi. New York 

Times a fost expus unui scandal major atunci când s-a dovedit că articolele semnate de Jayson Blair 

pe această temă erau invenții menite să crească numărul de auditori amatori de ştiri de asemenea 

natură".
4
 

Al-Qaeda este o organizație teroristă unică în istorie și foarte periculoasă pentru siguranța 

europenilor numai pentru că provine din spațiul arab? Probabil că nu, deoarece dacă privim 

retrospectiv, numai în secolul XX, organizațiile violente au acționat peste tot în spațiul european, 

indiferent de motivația pe care o aveau. 

„Legiunea Arhanghelului Mihail‖, în 1927 se constituia în România. Un document al 

organelor de siguranţă, descriind profilul acestei organizaţii declara: „Din punct de vedere 

organizatoric, Legiunea Arhanghelului Mihail, înfiinţată la 24 iunie 1927, este constituită pe 

principii naţionalist-extremiste. La baza acestei organizaţii stă o doctrină cu caracter politic-militar, 

îmbrăcată într-un misticism religios‖. Documentul citează din „devizele‖ lui Corneliu Zelea 

Codreanu, între care „lupta contra vechilor partide, cu metode noi şi principii dictatoriale."
5
 

                                                             
3 Dan Laurenţiu Niţă, Lupii singuratici: terorismul de franciză, Bucureşti, Editura Antet, 2014, p.26. 
4 Ibidem, pp. 126-127. 
5 Mihai Fătu, Ion Spălăţelu, Garda de Fier. Organizaţie teroristă de tip fascist, Bucureşti, Editura Politică, 1980, p.52. 
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IRA, Armata Republicană Irlandeză, organizată în 1919 ca urmare a luptei pentru 

independenţă a Irlandei. În 1969 se împarte în două aripi, Oficială, OIRA şi Provizorie, PIRA, 

iniţial ambele fiind foarte agresive, dar începând cu 1971, OIRA optează pentru.
6
 PIRA continuă 

acţiunile violente, metodele preferate de acţiune fiind detonarea de bombe, atacuri violente cu arme 

de foc, bombardamente cu rachete şi mortiere.
7
 

ETA, Euskadi ta Azkatasuna, „Teritoriul şi Libertatea Bască‖, aparută în 1959 în Spania 

având scopuri separaţioniste şi obţinerea independenţei pentru Ţara Bascilor din nordul Spaniei. În 

acţiunile sale, ETA vizează „oficialităţile guvernului spaniol, membrii ai srviciilor de securitate, ai 

armatei. Este bănuită de provocarea a peste 500 de asasinate, începând cu 1968, fiind una dintre 

cele mai violente grupări din Europa.‖
8
  

Brigazile Roşii de extremă stângă, în 1970, în Italia, toate, alimentate de solidaritatea de 

grup, bazate pe un sentiment puternic al apartenenţei naţionale, creând adevarate mituri naţionale şi 

identificându-şi propriile idealuri cu „voinţa‖ unei întregi naţiuni, şi lista poate să rămână deschisă.  

Şi în aceste cazuri presa a scris mii de rânduri contribuind la crearea unui puternic ecou în 

opinia publică.  

Războiul împotriva terorismului nu trebuie să aibă drept efect încălcarea drepturilor omului. 

Kenneth Roth, directorul executiv al organizaţiei non-guvernamentale Human Rights Watch, 

declara că: „teroriştii cred că scopul scuză mijloacele şi că viziunile lor politice şi sociale justifică 

uciderea civililor, violând astfel drepturile vitale ale omului. A lupta împotriva teroriştilor fără a 

proteja drepturile omului înseamnă că vom confirma această logică inversată.‖
9
 

O reconciliere între creştini şi musulmani a incercat Papa Benedict al XVI prin vizita sa în 

Liban din 2012. Acesta a susţinut şapte discursuri în care şi-a exprimat speranţa că, Orientul 

Mijlociu va cunoaşte pacea. Suveranul Pontif, din altarul amenajat în aer liber şi înconjurat de 

cedrii, simbolul Libanului, şi de măslini, simbolizând pacea, a declarat că „a sluji justiţia şi pacea 

într-o lume în care violenţa nu încetează să-şi extindă cortegiul morţii şi al distrugerilor este o 

urgenţă pentru a ne angaja într-o societate fraternă, pentru a făuri comuniunea.‖  

Zeci de mii de credincioşi au asistat la slujbă iar, întreaga mass-medie internaţională a fost 

prezentă, exprimându-şi propria viziune asupra evenimentului. Suveranul Pontif a fost întâmpinat 

cu exuberanţă de populaţia celei mai instabile regiuni a planetei „ vizita Papei este foarte importantă 

pentru Liban şi poate că va aduce pace pentru noi şi în regiune‖.  

Cinematografia americană sau europenă nu a ratat evenimentele considerate de actualitate, 

exemplu fiind „Body of Lies‖
10

, un film axat pe o idee simplă: diferenţa culturală dintre Occident şi 

Orient şi faptul că, incompatibilităţile nu sunt întotdeauna recunoscute şi nu se caută soluţii reale 

pentru a fi rezolvate; sau filmul „Secret defense‖
11

, centrat pe concepte cum ar fi: „radicalizare, 

militantism, terorism, disonanţă cognitivă, şoc cultural‖.
12

 

„Nu trebuie să auziţi despre noi, ci să auziţi de la noi‖
13

, afirmaţie care, practic, vine şi 

exprimă propria concepţie a teroristului despre ceea ce înseamnă terorism. De la Al Jazeera până la 

Twitter se demonstrează capacitatea celulelor teroriste de a produce lungmetraje propagandistice 

care să sensibilizeze şi să determine adeziunea anumitor segmente socio-etnice pe probleme 

sensibile. Se poate merge şi pe formula „Noi vorbim. Voi ascultaţi.‖ Desigur implicându-se şi 

formula aleatorie referitoare la ceea ce înţelege fiecare din ce ascultă! 

                                                             
6 Gheorghe Arădăvoaice, Dumitru Iliescu, Laurenţiu Dan Niţă, Terorism, antiterorism, contraterorism. Istoric, 

actualitate, perspective, Oradea, Editura Antet, 1997, p.264 
7 Ibidem, p.265 
8
 Ibidem, p.256 

9 Dan Laurenţiu Niţă, op.cit., p.112. 
10 Producţie SUA, Scott Free Production, Warner Bros. Pictures, 2008. Regia: Sir Ridley Scott, Rating IMDB: 7,1/10 
11 Producţie Franţa, UGC YM, France 3 Cinema, France 2 Cinema, 2008. Regia: Philippe Haim. Rating IMDB: 6,5/10 
12 Dan Dongaciu, Darie Cristea, Doctrine, strategii, politici: de la discursul geopolitic la operaţionalizarea securităţii 

internaţionale, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2012, p.157. 
13 Michael Weiss, Hassan Hassan, ISIS: Armata djihadului, Bucureşti, Corint Books, 2016, p.218. 
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În epoca contemporană, majoritatea oamnenilor nu au încredere în ceea ce citesc şi audiază: 

peste tot se aude de corupţie, de fraudă, de abuzuri, de ... Indiferent de canalul media utilizat 

„conversaţiile dau naştere la alte conversaţii‖. Blogging-ul este instrumentul adecvat care permite 

permite oricui să emite mesaje direct către oricine este dispus să „asculte‖ şi , totodată, să primească 

reacţii din partea acestora. Acţiunile teroriste ale viitorului nu vor face decât să se adapteze şi să 

utilizeze noile tehnologii. Vor exploata schimbările sociale, transformările politico-teritoriale, 

modificarea sferelor de influenţă nu doar la nivel local, ci şi global. Cu cât distanţele sunt mai mari 

şi interesele mai numeroase, cu atât mai greu de gestionat vor fi acţiunile ce vizează stoparea 

acţiunilor cu caracter terorist. Blogging-ul te poate păcăli; poate crezi că eşti în conversaţie cu 

lumea întregă, când de fapt este vorba de câţiva inşi, discutând frecvent între ei, înainte şi înapoi, 

oferind amplificare mesajului transmis.
14

 

 Acţiunile teroriste se adaptează la noile condiţii pentru a-şi diversifica metodele de acţiune 

şi de mediatizare: mobilitatea la scară globală, fizic şi ideologic; instrumentele mass-media asigură 

accesul instantaneu, în timpi reali la audienţă la nivel global; noile tehnologii militare, accesibile 

tuturor celor care dispun de resurse financiare, complică situaţia; zonele sensibile ale societăţii oferă 

oportunitate acţiunilor teroriste.
15

 

Accesul informatic poate fi sintetizat în „noua realitate a pieţei la ora actuală este că un 

consumator are de unde alege‖, „te pot ignora...În consecinţă, tu sau orice marketer vă aflaţi în faţa 

unei decizii: puteţi crea ceva care să vă facă demn de a fi în atenţia oamenilor sau puteţi deveni 

invizibili. Sunt acum milioane de bloguri şi fiecare este editat de o fiinţă reală. Dacă realizezi ceva 

remarcabil, ceva care merită a fi remarcat, atunci aceşti oameni pot alege să te remarce. Şi dacă te 

remarcă, ei spun mai departe despre tine... Dacă ai investit timpul, energia şi curajul necesare pentru 

a crea ceva remarcabil, acest public abia aşteaptă să audă despre acest ceva.‖
16

 

De cele mai multe ori, percepţia evenimentelor, depinde de poveste. În nuvela „Agentul 

Secret‖, scrisă de Josef Conrad, personajul, un profesor universitar inteligent, exclus din viaţa 

academică, urmăreşte să-l lichideze pe şeful structurii antiteroriste britanice, inspectorul-şef Heat. 

Astfel personajul se transformă într-o „bombă umblătoare pe străzile Londrei‖. În acest context, 

profesorul afirmă că „nimic nu mi-ar face mai multă plăcere decât să-i văd pe poliţişti împuşcând, 

ziua în amiaza mare, un suspect şi asta cu cu aprobarea cetăţenilor. Jumătate din lupta noastră ar fi 

câştigată dacă am putea distruge moralitatea din cadrul instituţiilor democratice.‖
17

 

Trăind în realitatea de dincolo de ecranul calculatorului sau televizorului, imaginile încep să 

deţină un ascendent asupra raţiunii. Subliminlul depăşeşte exprimarea directă, iar construcţiile 

eronate, induse informatic, pot lua locul foarte uşor realităţii cotidiene. În acest context, întregul 

sistem comunicaţional şi de imagine al teroriştilor se bazează pe manipularea psihică. Mesajul 

transmis de organizaţiile teroriste, în majoritatea cazurilor, este acela că, societatease dovedeşte 

depăşită de noua ordine mondială şi denoile exigenţe ale acesteia. Unul dintre cei mai cunoscuţi 

specialişti în probleme de terorism Brian Jenkins afirmă că „teroriştii îşi doresc o mulţime de 

oameni privind şi o mulţime de oameni morţi.‖
18

 „Forţa argumentării în a influenţa realităţi este 

nebănuit de mare în comunicarea interumană, fie că este vorba de argumentare eronată, fie de 

argumentare validă. Este binecunoscut în domeniul ştiinţelor comunicării faptul că marea majoritate 

a tehnicilor utilizate în propagandă se bazează pe erori de conţinut intenţionate, comise în 

argumentare.‖
19

  

Principiul accesului liber la informaţie, garantat atât de legile fundamentale ale statelor, cât 

şi de legislaţia internaţională, permite oricui dreptul de a primi răspunsuri la întrebările care îl 

                                                             
14

 Robert Scoble, Shel Israel, Conversaţii libere, Bucureşti, Editura Nemira &Co., 2008, p.175 
15 Gheorghe Arădăvoaice, Dumitru Iliescu, Laurenţiu Dan Niţă, Terorism, antiterorism, contraterorism. Istoric, 

actualitate, perspective, Oradea, Editura Antet, 1997, pp. 125-126 
16 Robert Scoble, Shel Israel, op.cit., pp.55-56. 
17 Gheorghe Arădăvoaice, Dumitru Iliescu, Laurenţiu Dan Niţă, op.cit., p. 237. 
18 Vasile Simileanu, Conflicte asimetrice, Bucureşti, Editura Top Form, 2011, p. 279. 
19 Aurelia Ana Vasile, Mass Media şi gândirea critică, Bucureşti, Editura Triton, 2012, p.7. 
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frământă. Dar nu întotdeauna, informaţia solicitată vine dintr-o sursă directă. De cele mai multe ori 

accesul la informaţie este limitat de sfera interesului public. Multe informaţii la care are acces 

publicul provin printr-un intermediar: jurnalistul. În acest context, jurnalistul are obligaţia de a 

proceda „la o analiză mai atentă a faptelor şi a consecinţelor‖ acţiunilor sale.
20

 

Indiferent de atitudine, trebuie recunoscut faptul că suntem într-o eră bazată pe conversaţiei 

digitale. Foarte puţini oameni mai apelează la presa scrisă. Locul jurnalistului tradiţional a fost luat 

de blogger, iar mai apoi de vlogger. Totul se petrece în direct şi în timp real. Dacă vechiul jurnalist 

are o deontologie profesională nu se poate spune acelaşi lucru despre actorii online. Blogurile sunt 

în centru unei revoluţii punând capăt unei ere şi dând naştere alteia.
21

 

„Un instrument este doar un instrument‖ diferenţa fiind asigurată prin accesul la educaţie şi 

cultură. 
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Abstract:The present study realizes an image of the variety of Romanian vocabulary reflected in both the 

written and the audiovisual press of the period 1990 - so far, a sensitive mechanism of the changes in the 

political, cultural, social, economic, etc, with an essential role in the absorption and in the dissemination of 
some of the most varied linguistic creations. The foreign sources indicated by the Romanian vocabulary are 

evidence of the contacts our people have had over the centuries, which influenced it, thus changing their 

physiognomy. Internal creations continue to perfect a system, that of popular Latin. Thus, it is noted that the 
Romanian lexicon evolved and internationalized, adapting new formative elements, in relation to its internal 

rules. The vocabulary of modern Romanian literary language has a heterogeneous character due to the 

influences exerted over time: Turkish, Greek, Russian, Neo-Gothic, Slavonic, Polish, Hungarian, Latin, 

German, French, Italian and, in recent years, English. After, in the old period of the Romanian literary 
language, the linguistic models that highlighted the evolution of our language led to the enrichment of the 

internal structure of the vocabulary and less to its modernization, in the modern period there is a 

reorientation regarding the sources of the loan , producing what Sextil Puşcariu calls the re-
Romanianization of the Romanian language. 

 

Keywords: neologism, loan, latin influence, anglicisms, lexical elements 

 

 
1. Conceptul de neologism 

  Atât în lingvistica generală, cât şi în lingvistica românească, există o diferenţă de percepţie 

cu privire la aspectul de neologism a unui cuvânt. Astfel, problematica acestui concepta pare a fi 

una deschisă. Chiar dacă se afirmă că termenul neologism a apărut pentru prima oară în 1755 în 

limba franceză, de unde a fost împrumutat în 1880 de limba engleză, mai există o serie de aspecte 

viu discutate. Unul din acestea ţine de baza terminologică a neologiei şi de interpretarea conceptului 

de neologism. După cum afirmă majoritatea cercetătorilor, acest aspect „semnalează inconsecvenţe 

existente‖ la definirea lui. În această ordine de idei, cercetătorul Victor I. Iancu susţine chiar că 

„sfera şi conţinutul acestei importante noţiuni continuă să rămână un litigiu‖ [Iancu Victor, 

1970:33]. Dumitru Caracostea în „Expresivitatea limbi române‖, încă în 1942, menţiona că „mai 

întâi este nevoie să ne înţelegem cu privire la însuşi termenul de neologism [Dumitru Caracostea, 

2000:285]. Sfera discuţiilor se lărgeşte sau se îngustează după accepţiunea la care ne oprim. De 

aceeaşi părere este şi Victor I. Iancu care afirmă că „înainte de a trece la prezentarea neologismelor 

dintr-o anumită operă, cercetătorii sunt obligaţi să precizeze care este, potrivit opiniei lor, sensul 

exact al acestui cuvânt‖ [Iancu Victor, 1970: 33].  

Aparent, sensul unui termen atât de transparent pare a fi uşor de explicat. Termenul neo = 

„nou‖, logos = „cuvânt‖, astfel se poate oferi o definiţie satisfăcătoare şi comodă cum ar fi un 

neologism este un cuvânt nou, care nu exista înainte în limbă, sau un cuvânt deja existent, dar care 

primeşte un sens nou. Intrând în profunzimea acestui termen  ne dăm repede seama că, dincolo de 

formula definitorie comodă, în momentul în care abordăm această problematică survin întrebările, 

dificultăţile, neclarităţile. Conceptul este mult mai complex şi nu poate fi cuprins, delimitat prin 

simpla eichetă a  „noului‖ iar dincolo de neologism, cercetătorul care ar vrea să-l 

definească/descrie, este confruntat cu un proces, nu mai puţin complex, şi anume acela de construire 

a acestor noi unităţi lexicale, pe care nu îl poate trece cu vederea. În ceea ce priveşte dificultatea 
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definirii neologismelor, intervin în primul rând dificultăţile legate de datare; dacă la mijlocul 

secolului trecut neologismele aveau o valoare de aproximativ zece ani.  

Procesul de modernizare a vocabularului românesc a început în a doua jumătate a secolului 

al XVIII-lea şi s-a intensificat la mijlocul secolului al XIX-lea şi după realizarea Unirii de la 1859. 

În mai mult de 100 de ani, foarte multe cuvinte din limba greacă şi din limba turcă au dispărut, fiind 

înlocuite cu neologisme de provenienţă latino-romanică şi franceză. Iată câteva exemple: olac a fost 

înlocuit de curier sau mesager, ipochimen a fost înlocuit de persoană sau individ; vistavoi a fost 

înlocuit de ordonanţă, evghenicos a fost înlocuit de nobil; ucaz a fost înlocuit 

de ordin sau comandă; doclad a fost înlocuit de raport şi referat, cinovnic a fost înlocuit de 

funcţionar. 

Influența latinei savante se regăsește în secolul al XVII-lea, în activitatea cronicarilor. 

Ulterior, reprezentanţii Şcolii Ardelene şi cei ai curentului latinist au condus spre îmbogăţirea 

vocabularului limbii române cu un număr semnificativ de neologisme, preluate pe cale livrescă 

direct din latină. Uneori, datorită vechimii foarte mari, unele cuvinte moştenite au evoluat şi s-au 

schimbat foarte mult din punct de vedere fonetic și semantic. Spre exemplu, lat. clarus a dat în 

limba română, conform legilor fonetice specifice, adverbul chiar. A doua oară, când a fost 

împrumutat pe cale livrescă, a dat clar. Putem spune că cele două cuvinte, chiar şi clar, sunt dublete 

etimologice: primul element este moştenit, cel de-al doilea este împrumutat. Iată alte câteva 

exemple: băşică Ŕ vezică, frupt Ŕ fruct, femeie Ŕ familie, bătrân Ŕ veteran, arină (reg. nisip) Ŕ 

arenă (în acest caz, evoluţia semantică este remarcabilă). 

În secolul nostru marcat de instantaneitatea comunicării, ceea ce înseamnă şi difuzarea 

rapidă, dacă nu instantanee, a cuvintelor noi, durata unui neologism se restrânge drastic. O alta 

dificultate ține de procesul de inovare de care se leagă conceptul de neologism, este un fenomen 

natural în fiecare limbă, dar şi cu determinări foarte complexe în zilele noastre: el este un fenomen 

natural, căci evoluţia şi însăşi comunicarea umană trece prin necesitatea inovaţiei lexicale; de altfel, 

prin structura lor, limbile sunt sisteme articulate astfel încât să poată permite creativitate, şi nu 

numai cea lexicală, prin intermediul unor mecanisme care lucrează fie la nivelul formei, fie la nivel 

semantic. Însă este şi un proces care începe să fie supus reglementărilor necesare, epoca noastră 

fiind martor al dezvoltării, pe lângă alte politici, a politicii lingvistice. 

Raportându-ne la neologisme vs cuvinte recente vom observa că ambele expresii indică (cu 

mijloace diferite, între care nu există o relație de sinonimie) importanța timpului pentru identificarea 

acestei clase de unități: termenul neologism, devenit internațional cu aproape două secole în urmă, 

subliniază „noutatea semnului lingvistic apărut la un moment dat în raport cu ansamblul semnelor 

cunoscute, uneori chiar de multă vreme, și utilizate în mod obișnuit de vorbitori sau în raport cu un 

subansamblu al acestor semne‖ [Cuniță Alexandra, 2005:24]. În aceste decenii de dezvoltare 

explozivă a informaticii, pe fondul unei globalizări accelerate a economiei și, pe un alt plan, de 

internaționalizare a vocabularului, mai ales acelui specializat, nu este de mirare că un cuvânt ca site, 

link, împrumutat din engleză, să fie utilizat fără probleme de un mare număr de vorbitori români, în 

special de cei tineri. O serie de împrumuturi, din engleză oris din franceză, deja asimilate de limba 

noastră au dat naștere unor derivate: clic > (a) clica; blogăr > (a) blogării; 

De remarcat că neologismele intră deseori în uz și ajung apoi să fie incluse în dicționarele 

speciale sau chiar în cele generale, fiind considerate ca unități adaptate fonetic și morfologic 

sistemului limbii române – cu alt gen sau număr decât în limba de origine. În acest sens putem 

evidenția cuvântul butic, devenit neutru în limba română, deși în limba franceză este de genul 

feminin. 

Cercetătorul Vasile Bahnaru propune ca termenul neologism „să fie rezervat numai pentru 

cuvintele împrumutate de curând dintr-o limbă străină, cele formate pe teren românesc cu ajutorul 

resurselor interne de derivare sau calchiate după modele străine, iar celelalte unităţi lexicale, cele 

mai multe «fiind bătrâne ca iarna» în română, să fie repartizate la straturile lexicale corespunzătoare 

(vocabularul comun sau esenţial, ştiinţific şi tehnic, vocabularul livresc etc)‖ [Bahnaru Vasile, 

2009:118]. în acest sens, considerăm că punctul de vedere atestat în Dicţionarul de ştiinţe ale limbii 
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cu privire la clasificarea diacronică (clasificarea neologismelor în limba română se face în funcţie 

de originea acestora, criteriu care presupune o perspectivă diacronică, deşi lingviştii admit, în 

general, faptul că există împrumuturi neologice cu etimologie multiplă) şi sincronică a 

neologismelor (o clasificare sincronică, după criterii lingvistice, a neologismelor duce la delimitarea 

împrumuturilor propriu-zise de calcuri şi de construcţii frazeologice) ar putea conduce spre o tratare 

corectă a conceptului pus în discuţie. 

 

2. Termeni neologici proveniți din limba engleză 

Foarte pronunțată în perioada actuală, influența engleză în limba română se realizează atât 

prin preluarea masivă de elemente lexicale, cât și prin atribuirea unor noi sensuri cuvintelor din 

limba română sub influența termenilor englezești corespunzători. Situația socială și politică actuală, 

dezvoltarea științei, extinderea relațiilor economice și financiare cu țările occidentale au condus 

spre manifestarea acestui fenomen și în România, prin selectarea elementelor lexicale de origine 

engleză de specialiști în diferite domenii de activitate și de utilizatori ai acestei limbi. 

Anglicismele desemnează noile realități în mod concis, inechivoc. Aceste calități și 

caracterul internațional al elementelor lexicale englezești justifică afluența acestora în  textele presei 

românești actuale. Din punct de vedere referențial, cele mai multe anglicisme aparțin sferei 

infomaticii și a comunicațiilor (back-up, blog, bluetooth, antivirus, broadband, browser, buffer, 

cancel, device, e-reader, e-book,  e-commerce, malware, smartphone, touchscreen,  webcam), 

urmată de cea financiară (benchmark, board, brand, branding, card, dealer, deadline, discount, 

infringement, low-cost, market-share,retail, retailer, showroom, streaming, upselling). 

În ceea ce privește, un aspect important constă în adaptarea anglicismelor la 

sistemul românesc. Acest fenmen se referă la acomodarea morfologică, unde se 

întâmpină dificultăți relative la modalitățile deflexiune ale limbii noastre, cauzate de diferențele 

dintre sistemul gramatical românesc și cel englezesc. Tendința din scrisul jurnalistic actual 

încadrează un număr important de anglicisme în categoria substantivelor invariabile. Substantivele 

împrumutate din limba engleză care denumesc inanimate aparțin, în scpecial, clasei neutrului 

românesc, formând pluralul în desinența –uri, un clasificator substantival ce permite includerea 

bazelor în această clasă. Se înregistrează însă și situații în care același substantiv apare în textele 

jurnalistice actuale fie ca neutru, fie ca feminin (o session Ŕ dintr-un session, unui story – o story). 

Valoarea morfologică de plural a cuvintelor englezești împrumutate este adesea neglijate, astfel se 

ajunge, în textele mass-mediei românești, la forme tautologice, de tipul: legginși, cards-

uri, gadgets-uri, skills-uri sau congresmeni, chairmeni. Sunt frecvente formele de plural ale 

substantivelor din limba sursă, cum ar fi: e-books. 

Numărul mare de împrumuturi din engleză se explică prin nevoia de a denumi realități noi 

într-o lume aflată în continuă schimbare. Astfel au apărut în limba română numeroși termeni din 

divere domenii precum: sportiv, alimentar, muzical, vestimentație, tehnică, medicină: dribling, 

airbag, aut, baschet, blugi, bodyguard, clip, computer, corner, gentleman, sponsor, hamburger, 

hard, jazz, lider, mass-media, polo, radar, henț,  scanner, seif, set, show, supermarket, trening, OK, 

volei, whisky, start, etc.  

 Deși dificultățile de adaptare la sistemul morfologic al limbii române, inconsecvențele 

grafice și de rostire formează argumente împotriva afluxului de împrumuturi din limba 

engleză prezente în textele publicistice românești, acestea ne conduc spre  o viziune benefică limbii 

noastre. 

  

3. Termeni neologici proveniți din limba franceză 

În ultimele decenii, limba franceză a pierdut teren în faţa influenţei engleze „care pune în 

umbră orice altă sursă de împrumuturi lexicale, de calcuri semantice şi frazeologice‖ [Zafiu Rodica, 

2001:nr.40], astfel ritmul împrumuturilor din franceză a scăzut considerabil.  

Primii termeni proveniți din limba franceză au fost introduși încă din perioada fanariotă, dar 

influența fanariotă devine covârșitoare de abia în secolul al XIX-lea, când mulți boieri tineri vor 
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studia la Paris. Atunci se traduc numeroase cărți și se stabilesc importante relații de ordin economic, 

politic și cultural între Franța și România. Majoritatea neologismelor franțuzești au intrat în română 

pe cale cultă, ceea ce justifică faptul că multe dintre ele se scriu și se pronunță într-un mod similar, 

dacă nu identic cu grafia franceză: septicemie, automobil, bacalaureat, certificat, convoi, sergent, 

antet, faleză, coșmar, fular, etc. Pe lângă cuvinte, din limba franceză am preluat și unele expresii: 

calcul renal, bal mascat, cordon ombilical, critic literar, etc.  

 În ceea ce privește elementele lexicale de origine franceză recent intrate în limbă, o abordare 

sub aspect semantico-referențial arată că majoritatea acestor unități se încadrează  celor mai 

însemnate arii ale culturii și ale științei, cu deosebită forță creatoare, acelor ramuri unde s-au făcut 

remarcate, în perioada postdecembristă, progrese semnificative. Numărul lor este scăzut dat fiind 

faptul că engleza, în special în varianta americană, este limba de circulație internațională, vorbită în 

spațiile unde se produc actualmente cele mai importante inovații. Elementele lexicale recente cu 

statut neologic aparțin unor domenii variate, precum: tehnica,  alimentația, arta, cinematografia, 

fizica, informatica, farmacia, literatura, medicina, muzica, psihologia, televiziunea sau 

vestimentația. 

 În acest sens, se poate aminti termeni din domeniul gastronomiei croque-monsieur, croque-

madame, bouquet garni, foie gras, salată niçoise). Acest domeniul franțuzesc este apreciat la nivel 

mondial pentru apariția unor câmpuri semantice realizate pe baza dulciurilor: mousse, crème brûlée, 

crêpes sucrées, crêpes salées, tartă tatin și de la brânzeturi: chévre-blanc, emmental, fondue 

etc. Caractertul alogen al acestor împrumuturi este evident prin lipsa de adaptare la sistemul 

gramatical românesc. Sub aspect fonetic și morfologic, adaptarea s-a produs în cazul unui număr 

mic de elemente lexicale.  

 Putem vorbi despre o etimologie dublă atunci  când împrumutul unor cuvinte nu s-a realizat 

exclusiv prin intermediul unei singure limbi occidentale, al francezei, spre exemplu, ci cuvintele noi 

au intrat în limba română pe filieră multiplă, franco-italiană. 

S-a întâmplat ca unele neologisme să poată fi explicate formal prin raportarea la limba 

latină, dar din punct de vedere semantic, neologismele păstrează caracteristici franceze, italiene sau 

chiar germane. Spre exemplu, efect, impozit, spirit sau virtute seamănă cu lat. effectus, impositum, 

spiritus, virtutis, dar din punct de vedere semantic aceste cuvinte corespund unor substantive din 

limba franceză: effet, impot, esprit, vertu. În acest caz, vorbim despre o etimologie dublă, latino-

franceză. 

Influența franceză s-a manifestat atât în domeniul vocabularului cât și al frazeologiei. Unele 

unități frazeologice sunt împrumuturi directe (sintagme stabile), iar altele sunt calcuri sau imitații 

după modelele franțuzești. Câteva exemple din prima categorie sunt: bal mascat, artist liric, calcul 

renal, director general, cordon ombilical, critic literar, decret guvernamental, jurnal de bord, tonus 

muscular, monolog interior, placă turnantă, petrol lampant, etc. 

Alte frazeologisme românești moderne formează calcuri, traduceri literale după unități 

frazeologice franțuzești care au o structură identică sau asemănătore: a se da în spectacol < fr. se 

donner en spectacle; apă de toaletă < fr. eau de toilette; turn de fildeş < fr. tour dřivoire; castel de 

apă < fr. chateu dřeau; duş scoţian < fr. douche ecossaise; diabet zaharat < fr. diabet sucre; focar 

de infecţie  < fr. foyer dřinfection; a face act de prezenţă < fr. faire acte de presence; ipoteză de 

lucru < fr. hypothese de travail; materie cenuşie < fr.matiere grise; rădăcină pătrată < fr. racine 

carree; câmp de bătaie < fr. champ de bataille. 

Majoritatea împrumuturilor lexicale de origine franceză au intrat în limba română pe cale 

scrisă, iar aspectul grafic s-a impus în pronunţarea românească literară. În acest mod se explică 

faptul că rostim restaurant, nu restoran; automobil, nu otomobil, etc. Cele mai multe forme 

pătrunse pe cale orală au fost eliminate pentru că au fost resimţite drept inculte. În mod excepţional, 

când cele două forme (cea care a pătruns pe cale orală, iar cealaltă pe cale livrescă) s-au specializat 

din punctul de vedere al sensului, ele au rămas definitiv în limba literară. Spre 

exemplu, bor (margine a pălăriei) şi bord (punct de conducere al unei nave) provin din fr. bord, 

rever (al hainei) şi revers (al medaliei) provin din fr. revers. Acești termeni reprezintă însă unităţi 
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lexicale distincte din punct de vedere sincronic, altfel spus ele au pătruns în limbă în diferite  

momente. 

Multe franţuzisme şi-au dovedit inutilitatea încă din secolul al XIX-lea, când I.L. Caragiale 

îi ridiculiza pe cei care erau ambetaţi (plictisiţi) şi infatigabili (neobosiţi). Astfel, aceste neologisme 

de prisos se numesc barbarisme. 

 

4. Creații neologice interne ale limbii române 

Modalitățile de investigare în ceea ce privește neologismele sunt reprezentate de perspectiva 

de ansamblu asupra celor mai importante procedee prin care lexicul actual se dezvoltă în direcția 

modernizării. Acestea constau în: 

 Mijloace externe de înnoire care formează împrumuturi. 

 Modalități interne de îmbogățire, prin derivare și compunere de diferite tipuri; 

 Procedee mixte de dezvoltare reprezentate prin calc lingvistic; 

Necesitățile de modernizare a lexicului românesc actual sunt satisfăcute nu doar prin 

mijlocirea împrumutului din alte limbi ori prin imitarea unor modele străine, ci și prin 

materializarea unor modalități exclusiv interne, precum derivarea și compunerea. 

În lingvistica românească, prin neologism se înţelege împrumutul din limbi occidentale sau 

direct din latină, pe cale savantă. Cu toate acestea, există şi neologisme create în interiorul limbii 

române, precum: apoetic < prefixul neologic aŔ + adj. neologic poetic (împrumutat din franceză); 

nefavorabil < prefixul de origine slavă neŔ + adj. 

neologic favorabil; sămănătorism < revistaromânească Sămănătorul + sufixul neologic Ŕism. Se 

poate observa că în cel de-al doilea exemplu (nefavorabil), baza de derivare este neologică, iar 

prefixul este unul vechi, de altă origine decât cea occidentală, însă derivatul format pe teren 

românesc este un neologism. În cel de-al treilea exemplu, baza de derivare este strict românească, 

iar sufixul este unul nou; şi în acest caz, rezultatul, cuvântul derivat pe teren românesc este un 

neologism. 

Modalitatea internă de modernizare a vocabularului cel mai bine reprezentată este derivarea. 

Dintre afixele folosite în presa română actuală, -bil (accizabil, customizabil, upgradabil), -ism 

(conservatorism, consumism, evazionism), -iza (accesoriza, customiza, digitiza, manageriza), -re 

(updatare, branduire, digitizare, upgradare) și Ŕitate (alogenitate, marginalitate) din categoria 

sufixelor și ne- (nedemocratic, neimpozitare), re- (retargeta, rebrandui, repotiliza, reteatralizare), 

din categoria prefixelor înregistrează o frecvență ridicată. Se poate observa că elementele prefixale 

sunt inferioare sub aspect cantitativ celor sufixale, aceasta se datorează și existenței unui număr 

ridicat de sufixe comparativ cu acela al prefixelor. Relativ la sufixe, se poate constata că formanții 

substantivali și adjectivali intră în componența unei multitudini de formații derivate.  

 Creativitatea lexicală este evidentă și la nivelul elementelor neologice obținute prin 

compunere. Formații lexicale inițial livrești, compusele își dovedesc astăzi productivitatea prin 

numeroase atestări în textele presei românești. 

Compunerea prin parataxă este un procedeu care își demonstrează vitalitatea 

prin posibilitățile nelimitate de combinare a elementelor formative (prin juxtapunere). Menționăm 

faptul că raportul determinat-determinant se poate în puține cazuri schimba fără consecințe sub 

aspect semantic: album-lecție, actor-producător. În textele jurnalistice actuale constituenții concurs 

(atelier-concurs, emisiune-concurs) și șoc (dezvăluiri- șoc, declarație-șoc) au clase de distribuție în 

dezvoltare, fără să depășească numeric membrii clasei de distribuție ai substantivului cheie. 

Majoritatea compuselor din serii sinonimice se află în relație de subordonare, cel de-al doilea 

constituent al formației lexicale având valoare de apoziție. De asemenea, se poate constata 

că supracompusele sau pluricompusele au un număr redus de atestări. 

Afixoidarea este astăzi o modalitate de formare a noi elemente lexicale care au pătruns în 

limba standard, grație presei românești. Numărul semnificativ de compuse tematice din mass-media 

actuală nu ne-au surprins dacă avem în vedere că ne aflăm în plină expansiune a procesului de 
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culturalizare de tip globalizat. Ușurința de a obține compuse tematice este uimitoare, elementele 

constituente nu mai sunt simțite ca având caracter artificial. O dovadă în acest sens o 

reprezintă creațiile lexicale care au o funcție stilistică. Unele dobândesc foarte rapid statut de 

efemeride, reprezentând creații de moment. Predilecția pentru astfel de formații interne nu 

constituie o caracteristică generală a scrisului publicistic din această perioadă, dar se poate observa în 

special în secțiunile adresate publicului tânăr, erudit, deschis spre noutate și cucerit de combinații 

lexicale inedite. Fenomenul compunerii de tip tematic evidențiază creativitatea limbii actuale de a 

atrage atât formanți de tip erudit, cât și afixoide de succes pe plan internațional. Se poate observa 

productivitatea obținerii de noi elemente lexicale prin alipirea la un morfem-bază a afixoidelor, mai 

cu seamă a prefixoidelor (eurofob, eurofobie, eurosceptic, telemanie), însă mai rar creațiile interne 

rezultate din două afixoide (super-mega-performantului antrenor). Se remarcă, în limbajul 

publicistic actual, tendința de redarea superlativului absolut cu ajutorul prefixelor ultra-, super-, 

care, în acest sens, concurează cu arhi-. Schimbarea categoriei gramaticale trimite spre substantivizarea 

unor adjective rezultate din prefixoide. 

 Prefixoide desprinse din compuse savante sunt utilizate în textul publicistic actual cu valoare 

adverbială sau adjectivală: (dealer) auto, (cameră) video, (carburanți) bio, (produse) eco, 

(zona)euro, (stil) etno, (ședință) foto, (moda) retro. Schimbarea categoriei gramaticale duce la 

substantivizarea unor adjective rezultate din prefixoide. Prin procedeul extrem de actual al 

compunerii savante, neoconfixarea, s-a declanșat o serie de elemente lexicale în a căror 

structură intră confixe care prezintă tendința de a deveni prefixoide sau sufixoide prin lărgire 

semantică, precum și prin atașarea cu ușurință la baze din ce în ce mai diferite. Astfel de recompuse 

sunt: -emo, -land, etno-. 

 Elementele lexicale abreviate sunt reprezentate în textele publicistice din domeniul 

administrației, politicii, justiției și comerțului, ceea ce arată abilitatea jurnaliștilor de a disemina o 

modalitate de compunere cu caracter internațional. Sub aspect etimologic, abrevierile 

evidențiază preeminența formațiilor rezultate pe teren românesc și a elementelor calchiate 

după modele externe comparativ cu unitățile lexicale rezultate prin împrumut.  

Predilecția pentru utilizarea siglelor este explicabilă la nivel funcțional prin factori 

lingvistici, sociali și psihologici: consecințele globalizării la nivel lexical și tendința de economie 

lingvistică intensificată prin comunicarea electronică. Astfel, sub aspect lingvistic utilizarea siglelor 

este stimulată de: 

- posibilitatea de funcționare ca morfeme derivative; acestea reprezintă, în genere, structuri 

nominale, subordonate; se întâlnesc în textele presei actuale și baze mai puțin obținute în a căror 

componență apar cifre. 

- capacitatea de a se lexicaliza prin acest proces, siglelor le este dată calitatea de elemente lexicale 

independente. Astfel ele pot reprezenta baze pentru crearea de noi unități. Derivarea își dovedește 

caracterul prolific, în textul jurnalistic actual și prin utilizarea siglelor ca radical pentru obținerea de 

noi elemente lexicale. În privința fenomenului de prefixare și prefixoidare, pro- și anti- sunt 

atașate unei baze siglă: pro-UE, anti-PSD. Textele jurnalistice abundă în grafii duble, de 

tipul: pesedist Ŕ PSD-ist. Lexicalizarea siglelor atrage după sine apariția unor structuri pleonastice, 

de tipul serviciul SMURD („Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare‖), care constau 

în reiterarea unor elemente existente deja în structura siglei. 

- caracteristica de a fi motivate; siglele au o lungime medie de maximum patru litere, însă moda 

lingvistică o constituie formarea unor sigle care au în structura lor un număr alarmant de litere 

(utilizate, în genere, pentru desemnarea unor companii, organizații, instituții cu 

importanță redusă etc). Transparența este asigurată, în mod convențional, prin notarea alăturată a 

sintagmei nominale reprezentând sursa, pentru a ușura decodificarea acesteia. Absența 

componentelor explicative, diferențele între sursă și siglă, precum și înlocuirea acesteia printr-o 

perifrază pot crea dificultăți în descifrarea compuselor prin abreviere. De asemenea, decodarea este 

îngreunată de cazurile tot mai numeroase de omonimii, pricinuite de materialul grafic limitat pentru 

crearea unor astfel de elemente lexicale, ce țin de un fenomen în continuă expansiune. 
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 În presa ultimilor ani există sigle care se scriu identic, dar se pronunță diferit și conțin o 

siglă alogenă și una românească (PC - personal computer și PC - Partidul Conservator). Siglele care 

se pronunță identic, însă se ortografiază diferit intră în relație de omonimie (spre exemplu, prin 

(substantiv): Arbore din familia pinaceelor, (Electron) Terminal al unui circuit integrat și PIN - 

Personal Identification Number). Dezambiguizarea se produce la nivelul scrierii. Există însă și 

situații în care omonimia care nu ar trebui acceptată (CE  – Comisia Europeană, CE  – Campionatul 

European și CE - Consiliul Europei). 

Siglele din textele publicistice actuale sunt sursa unor serii sinonimice, unde echivalența 

referenților se realizează numai în context. Astfel, constituenții pot reprezenta o siglă și elemente 

din componență a acesteia, o siglă și un sinonim parțial, o expresie care conține sigla și nume de 

agent. 

 

Concluzii 

Limba română a cunoscut un număr semnificativ de influențe alogene, care i-au îmbogățit 

continuu lexicul fără să altereze esența sa latină. Datorită acestor împrumuturi, vocabularul 

românesc a devenit eterogen, ceea ce asigură limbii române un loc special printre celelalte limbi 

romanice. Influența limbilor engleze și franceze asupra limbii române nu este un aspect negativ, 

deoarece acesta este un fenomen internațional, similar cu alte influențe care s-au manifestat asupra 

limbii române de-a lungul existenței acesteia. Folosirea corectă a elementelor lexicale pătrunse în 

vocabularul românesc, mai cu seamă prin intermediul mass-mediei sunt aspectele cele mai 

importante în ceea ce privește atitudinea față de importul masiv de anglicisme și franțuzisme. Ca 

urmare a împrumuturilor făcute din limbile occidentale, vocabularul limbii române, în general, și 

terminologia noastră științifică, în special, au avut beneficii enorme, dobândind o multitudine de 

termeni internaționali.  

În concluzie, împrumutul de neologisme nu este un fenomen caracteristic limbii române 

actuale, ci manifestarea unei tendinţe generale de sincronizare cu limbile de largă circulaţie, 

urmărind dezideratul unei exprimări precise, lapidare şi elegante. Concluzionăm că în ceea ce 

priveşte clasificarea neologismelor se poate observa o diversitate a lor atât în lingvistica 

românească, cât şi în cea universală. Lucrările de specialitate propun o varietate de tipologii a 

neologismelor produse de diferite perspective asupra acestei problematici. O tipologie 

exhaustivă/generalizatoare e dificil de propus, fiind constrânşi de multiplele interpretări pe care le 

ridică însuşi conceptul de neologism. 
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THE GIRL WITH THE PEARL EARRING OR THE MEETING POINT BETWEEN 

CREATION AND CREATOR  
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Abstract: This essay explores the clothing symbol of the pearl as a metaphor for the symbiosis between 

creation and its creator and also the distinction between the two occurences of visual perception: the 
intentional one Ŕ ŗto seeŗ and the unintentional Ŕ ŗto lookŗ. Hence the painting by Johannes Vermeer Ŕ 

ŗThe girl with the Pearl Earringŗ, the novel with the same name written by Tracy Chevalier and also its 

screening made by Peter Webber, the analysis regards the dance of glances and role of the pearl in the 
essentialization of creative feminity. 

 
Keywords: Vermeer, feminity, visual perception, metaphor, pearl. 

 

 

Aproape toți avem capacitatea de a vedea. Însă, dincolo de percepția nonintențională, 

exprimată prin verbul a vedea se află cea intențională, profundă, asociată lexemelor din sfera 

semantică a privirii. Văzul este firesc, involuntar, imediat, în timp ce privitul este intenționat. 

Primul depinde de unghiul vizual, în timp ce al doilea reflectă în mod direct capacitatea noastră de a 

ne raporta la Celălalt. Pictorul Vermeer transcende granița dintre cele două acțiuni, iar obiectul care 

începe să fie privit devine subiectul picturii. Privirea este, așadar, o primă treaptă a artei. Ea 

descoperă (în toate sensurile acestui termen), stabilește o legătură între subiect și obiect, pentru ca 

apoi să facă posibil actul creației. A privi înseamnă a înțelege, a interioriza, a observa.   

Deși ușor de condamnat pentru abrevierea universului privirii, am putea spune că aceasta 

învăluie, îmbrățișează, unește sau dezbină; dorește, condamnă, reproșează,  invită, suspină sau râde. 

Arată și ascunde în același timp, iar nuanțele sale infinite sugerează permanenta metamorfozare a 

spiritului. Este o poartă de acces către lume, o oglindă mobilă în care se reflectă Celălalt, alteritatea 

și, în același timp, propria ființă. Între privirea dăruită și cea primită se stabilesc pariurile decisive 

ale existenței. În „Fata cu turban‖, tabloul lui Vermeer, privirea creatorului și cea a subiectului 

privit se intersectează în luciul plin de mister al cercelului de perlă, devenit parcă un al treilea ochi 

al artistului care privește nu spre, ci dinspre propria artă.  

Ochiul uman, în viziunea lui Leonardo da Vinci, poate cuprinde frumusețea întregii lumi, 

ghidează toate artele și măsoară distanțele. Prin intermediul ochilor, al capacității de a privi, ființa 

umană extinde sfera vizibilului și trece dincolo de ea. Ochiul artistului îmbrățișează „insignifiantul‖ 

și îl contagiază de măreția spiritului creator, făcându-l vizibil. În consecință, privirea estetică 

orientată către invizibil fundamentează (în termenii lui Kant) o estetică a frumosului.  

Ochiul lui Vermeer își închide pleoapele, refugiindu-și privirea în interior, cuibărind-o într-

un colț ascuns al ființei sale. Astfel, privirea este capabilă să cucerească invizibilul, prin 

interiorizarea lumii. Acest aspect poate fi cel mai bine exemplificat printr-o analiză comparativă a 

tabloului lui Vermeer – „Fata cu turban albastru‖, romanul „Fata cu cercel de perlă‖ al lui Tracy 

Chevalier și ecranizarea acestuia, realizată de Peter Webber.  

Între tablou și film, textul lui Chevalier devine o punte de legatură, împrumutând noii 

dimensiuni vizuale cinematografice un ingredient narativ de bază: mișcarea. Dansul privirilor 

devine esențial: un pictor privește și pictează modelul care, la rândul său, îl privește și, probabil, ne 

privește și pe noi; o scriitoare privește o întreagă narațiune prin intermediul unui chip care pare a o 

privi; și un regizor care re-privește privirea, îndepărtându-se de ea și o privire „privită‖, adâncită în 
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luciul unicului detaliu vestimentar aristocratic al cadrului: perla. Privirea regizorului este una din 

afară și pare a nu dori să se implice în universul lui Griet. Narațiunea nu poate exista în pictură 

decât metaforic. Perla poate însăși sursa narațiunii ca punct de legătură dintre spațiul plastic și cel al 

creatorului. „Fata cu turban albastru‖ devine „Fata cu cercel de perlă‖. Perla este un simbol al 

esențializării feminității creatoare, devenind, de-a lungul timpului, obiectul de reflecție al studiilor 

mitice, mistice și metafizice, care au asociat-o, succesiv, cu elementul primar al apei, cu sublimarea 

instinctelor, cu spiritualizarea materiei sau cu idealul perfecțiunii. În simbolistica orientală a  

visurilor, perla este asociată imaginii fecioarei care devine femeie, dar și cu cea a adulterului.  

Pictorul o descoperă pe Griet, o tânără protestantă nevoită să se angajeze în casa sa pentru a-

și întreține familia, învață să o privească și o rupe de universul invizibilului (în sensul în care o 

simplă servitoare nu ar fi meritat nicio urmă de atenție, nu exista, practic, ca om, era un instrument, 

un mijloc). Privirea lui zugrăvește în tablou o experiență estetică în sensul pe care i-l dă 

Montesquieu: născută din plăcere, din curiozitate sau chiar din uimire. Personalitatea fetei se 

dezvăluie odată ce intră în contact cu universul culorilor și începe să pătrundă misterul modului de a 

privi al artistului. Descoperirea simțului ei artistic generează o inițiere atentă în lumea compoziției, 

care se sfârșește odată cu nașterea unei dorințe asunse în inima pictorului, ducând la sacrificarea 

relației dintre cei doi în favoarea artei. 

Viziunea noastră se limitează la ceea ce Griet, protagonista de șaisprezece ani  vede, 

privește, simte. Prin ochii fetei, lucrările celebrului pictor sunt puse într-o cu totul altă lumină care 

dirijează privirea spectatorului către elementele lor cheie. 

Griet are permisiunea de a intra în atelier, cu condiția de a curăța fiecare obiect fără a-i 

schimba locul. Descrie în detaliu lucrurile pe care le atinge și le vede zilnic, rămânând uimită de 

perfecțiunea detaliului din tablourile pictorului și ajunge să privească în tablou realitatea pe care în 

jurul ei doar o vede. În atelierul pictorului, ea începe să se simtă liberă și parcurge un drum 

ascendent (asemeni celui pe care l-a parcurs fizic, de la casa părintească spre mansardă), ajungând 

să fie întâi ucenic, apoi sfătuitor al lui Vermeer. Griet accede într-un spațiu în care celelalte 

personaje nu au voie să pătrundă. Privirea pragmantică a Mariei Thins este singura care pare a 

înțelege comportamentul pictorului, în timp ce soția și copiii privesc atelierul temător din cadrul 

ușii. 

Ne simțim probabil uimiți (din moment ce în tablou nu apare decât chipul fetei, chiar 

acoperit de turbanul albastru) de faptul că soția pictorului, privind tabloul, îl califică furioasă drept 

„obscen‖. Privirea noastră (influențată de imaginile produse de societatea de consum) tinde către o 

lectură hedonistă, care se limitează la a observa frumusețea sau expresivitatea modelului. În plus, 

suntem obișnuiți ca modelul să pozeze într-un mod natural. Însă apropierea, absența detaliilor, 

privirea fetei care pare a dori să  reununțe la orice accesoriu, demonstrează contrariul. Un întuneric 

atipic pentru Vermeer înconjoară portretul fetei, iar privirea ei o desparte de contigent  pentru ca 

pictorul să poată privi înăuntrul ei. Pe fundalul acestui întuneric intim, Vermeer propune elemente 

vestimentare simple: turbanul, realizat în  tușe de albastru ultramarin, albastru cobalt și alb pare o 

punte a infinitului care leagă și desparte simultan restul veșmintelor, realizate în nuanțe de galben și 

ocru. Este o viziune de prim-plan, intimă („A privit în mine‖, a spus Griet când a văzut tabloul). De 

aceea, la finalul filmului, în scena în care comanditarul tabloului este singur în fața portretului, 

observăm în privirea sa o puternică posesivitate utilă în înțelegerea barierei care se impune între 

privirea noastră și cea a spectatorului din secolul al XVII-lea.  

Momentul în care Vermeer perforează lobul urechii este o altă trimitere directă la depășirea 

unui prag al intimității, la o dinamică a posesiei de dincolo de fizic. Griet a simțit posesivitatea celui 

care o privește și acea infidelitate (conștientă sau nu) a privirii care o va determina să-și unească 

destinul cu Pieter. Tabloul realizat de Vermeer materializează și certifică dorința și cunoașterea. 

Înainte de a fi pictată, în momentul în care schimbă poziția scaunului din cadrul creat de artist, Griet 

își afirmă capacitatea de a participa la actul cunoașterii artistice. Acest gest legitimează un nou 

statut, superior celui de umilă slujnică și este clipa în care pictorul o vede cu adevărat și începe să o 

privească. În film, nimic nu este un simplu accesoriu. În scena camerei obscure, Griet i se alătură 
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pictorului în demersul de interiorizare a lumii, ale cărei mecanisme începe să le înțeleagă. Fata nu 

are nevoie de o demonstrație matematică pentru a înțelege afirmațiile pictorului, intuiția îi este 

suficientă. Deși la început ni se dezvăluie ca o prizonieră a realității în care trăiește, incapabilă să 

privească dincolo de responsabilitățile cotidiene, în timpul discuției despre culoarea norilor, Griet 

evadează din carcera stereotipiei: „Privisem norii toată viața, însă în acel moment îi vedeam pentru 

prima oară‖. Culoarea, la fel ca viața, este într-o mișcare continuă, într-un refren al lunecării reluat 

mereu mai repede și mai amplu ca un canon. Culorile se aglomerează, se contopesc, se ascund și 

dispar în umbra clipei. 

Picturile lui Vermeer ne trimit cu gândul la statutul femeii din epocă: locul său este în casă, 

într-un mediu închis, în scenariul cotidian al locuințe ca regat-închisoare al femeii. Bărbatul 

desemnează, prin femeie, casa. Printr-o sinecdocă, am putea spune chiar că femeia însemna spațiul 

domestic. De aici uimirea noastră la privirea Fetei cu turban albastru, care ascunde o puternică 

dorință de libertate, de depășirea a spațiului închis care întemnițează până la anularea simțurilor. 

Privirea fetei transmite reverie, vis, iar buzele întredeschise sugerează o invitație care instigă la 

rupera barierelor impuse de dogmele calviniste sau catolice. Filmul și romanul ne oferă însă 

posibilitatea de a-l vedea pe artist în postura celui care dorește: el pune stăpânire pe obiectul operei 

sale și îl epuizează prin pictură. Pânza devine una de păianjen,  care capturează și ademenește 

obiectul dorit; o dorință a cărei finalitate este propria pictură. Griet ajunge să fie exponentul unui 

spațiu mobil al discordiei, al unui conflict care va destabiliza atât ordinea externă, a casei 

stăpânului, cât și cea a universului său interior, conflictul dramatic căpătând o esență spațială. Odată 

atribuită personajelor calitatea de sfere spațiale mobile, Griet joacă rolul subiectului care se 

deplasează, iar conflictele se nasc odată cu pătrunderea ei în sferele proxemice ale celorlaltor 

personaje, între care Vermeer este principalul destinatar: idol și dascăl. 

Cartea lui Chevalier poate fi catalogată ca un bildungsroman, ca o inițiere în arta de a privi, 

al cărui conflict este generat de interferența unui sfere spațiale opuse: spațiul catolic și cel 

protestant, cel al servitorilor și al stăpânilor, al dorinței și al datoriei, al soției și al intrusei. Autoarea 

metamorfozează tehnicile picturale în tehnici naratologice, reușind să păstreze calitățile vizuale ale 

tabloului lui Vermeer: lumina, delicatețea și aerul melancolic. În plus, unghiul din care se privește 

este același, focalizarea fiind, în ambele cazuri, asupra imaginii fetei. 

Remarcăm în toate tablourile lui Vermeer acea congelare a timpului, acea liniște a clipei. 

Pentru el, important nu este să ne prezinte contextul temporal, ci spațiul, relația personajelor cu 

acesta și gestionarea lui. În acest sens, devin esențiale lumina și dispunerea obiectelor. Paradoxal, 

„Fata cu turban albastru‖ este singurul tablou al lui Vermeer pe fond închis, care nu oferă nicio 

referință la restul spațiului. Decorul și cuvintele de prisos. Lumina privirii lui Griet devine metafora 

centrală și impune mereu existența mai multor interpretări. Există, astfel, sens și în absența 

cuvintelor. Există priviri care congelează clipa și sfidează banalul act de a vedea, priviri care 

privesc și priviri care se privesc într-o secundă, într-o veșnicie, într-o perlă. 
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Abstract:Exegetes of trends of ideas from Romanian literature and culture have the merit of intervening in a 

space of equivoque and, with severe voluptuousness or deference, gloss over the resistance through culture 
in the concentrationist society. The problem- posing selection surveys the works in which the  evolutions 

from the Romanian culture took place after the year 1945. The critical contribution of the researchers proves 

to be once more abundant in fertile and tantalizing suggestions, their analysis conveying the nature of the 
mutations that take place on the grounds of history of literature. The ŗGreatŗ battles managed to recover, to 

the benefit of the language of history of literature and not only, the avatars of resistance to the norms of 

doctrinary canon. 
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Realismul socialist
1
, doctrină vagă, impusă după „modelul‖ sovietic a determinat o reacție 

manifestată în două feluri: 1) prin anti-realism: fugă, evitare a „realitățiiŗ, ducând la ceea ce 

paznicii ideologiei numesc „evazionismŗ Ŕși care, de pildă, mai mult la cehi, decât la slovaci, se 

manifestă prin suprarealism, la români prin onirism, peste tot prin istorism și, simultan prin S.F. 

(„literatură de anticipațieŗ), ca strălucite realizări la cehi, la polonezi, la ruși, de asemeni, la 

români; 2) prin realism...anti-socialist. Aici lucrurile sunt limpezi, reacția este, nu de fugă, ci...din 

contra, de înfruntare, de confruntare, pe tema adevărului Ŕ care, dezbătut, duce, fără greș, la tema 

binelui2. 

 Această rezistență prin cultură, numită de Paul Ricoeur dezertare în scriitură, articulează o 

baricadă în fața potemkinadei ideologice. „Creatorii și distribuitorii de cultură‖, intelectualii (în 

lumea occidentală) sau membrii „intelighenției‖ (în lumea orientală) au știut, asemenea sofiștilor 

antichității, că limbajul răspândește adevărul. Cu forța spiritului negator, „vraci al îndoielii‖, 

purtător la masalei rațiunii și progresului continuu, intelectualul stă în acest ungher de veac, ca o 

statuie confirmată în misiunea sa. Agresat în timpul asaltului comunismului, își caută o nouă 

definiție. Adeziunea sa la noua orânduire pune în pericol însăși noțiunea de intelectual. 

Contemporan cu problemele timpului său, păstrându-și energia critică și neînchinându-se 

supremației rațiunii, intelectualul care refuză afilierea nu se complace, ci se reinstalează în 

drepturile sale. Comunismul, Islam al secolului XX
3
, înlocuiește valorile prin ideologie, inducând 

realmente o bismarkizare a culturii. Lumea comunistă împotmolită în ideologii se poate salva doar 

prin luptă, prin punerea sub semnul întrebării a tuturor pseudo-răspunsurilor schemelor marxiste. 

Nedorind să se supună mistificării totalitare, intelectualul de bună credință este preocupat de 

conștiința istorică a vremii sale. 

                                                             
1
 Realismul socialist din România comunistă este un product de sorginte sovietică. În cronica în montaj cinematografic 

a două decenii din viața României sovietizate, semnată alături de Ioan Stanomir, criticul literar Angelo Mitchievici îi 

atribuie ca manifest doctrinar studiul –eseu al lui Sorin Toma, Poezia putrefacției sau putrefacția poeziei. Vezi Angelo 
Mitchievici, Ioan Stanomir, Comunism inc. Istorii despre o lume care a fost, București, Editura Humanitas, 2016, p. 21. 
2 Paul Goma, Amnezia la români, București, Editura Litera, 1992, p.11. 
3 Sintagma aparține lui Jules Monnerot și apare în lucrarea considerată fundamentală în critica ideologiilor, Sociologie 

du communisme, 1949. 
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 În 2010, în articolul Însemnări mărunte despre rezistența prin cultură și despre un român 

care schimbă lumea
4
 Eugen Simion re-descoperă câteva testimonii cardinale în percepția situației 

literaturii române sub comunism. Pretextând o „reorganizare‖ a bibliotecii personale, acesta readuce 

în discuție plurala dimensiune a rezistenței prin literatură filtrată prin anchetele Caietelor critice, în 

perioada imediat următoare revoluției anticomuniste. Personalități proeminente din două generații, 

între alții, Sorescu, Doinaș, Cristian Teodorescu, Marta Petreu, Bedros Horasangian, Mircea 

Cărtărescu etc.
5
, sunt chemate să răspundă întrebării: Credeți că literatura româna s-a predat 

dictaturii sau a reușit să i se opună?
6
 Recuperarea acestui sondaj, la două decenii de la realizarea 

sa, îi întărește exegetului convingerea că, atunci, „comunitatea scriitoricească‖ manifesta (încă) o 

relativă coeziune. Mentalitatea scriitorului român, la confluența celor două lumi (sfârșitul unei lungi 

dictaturi și începutul unei istorii promițătoare
7
) era sensibil uniformă. Criticul remarcă consensul 

general al repondenților cu privire la faptul că aceștia nu consideră cei aproape 50 de ani de 

comunism un deșert pentru cultură. Niciunul dintre ei nu crede că și-a pierdut timpul în perioada 

comunistă
8
. Se observă sintalitatea postdecembristă ce a generat deziderate ce puteau redimensiona 

scara valorică în literatură: re-construcția culturii naționale prin valorizarea celor exilați ideologic și 

reprimirea în casa comună a literaturii pe fiii risipitori din exil
9
. Eugen Simion alege spre 

exemplificare trei reacții. Un prim răspuns, apreciat ca fiind cinstit și drept, aparține lui Marin 

Sorescu: Nu s-a predat (…), s-a inventat o cămașă anti-glonț în interiorul căreia s-a dezvoltat o 

literatură adevarată (…). La noi a funcționat o casă a morților aproape o jumătate de veac și în ea 

au înflorit talentele noastre așa cum au putut...
10

 

Ștefan Augustin Doinaș, mai sobru și mai reticent, crede că scriitorul român nici nu s-a predat 

dictaturii, nici nu a reușit să i se opună: ea i s-a sustras pur și simplu
11

. Criticul sesizează 

capacitatea intuitivă a lui Doinaș, cu care rezonează: nicio revoluție nu poate să emită certificate de 

genialitate...
12

 Simion merge chiar mai departe, interogând într-o tonalitate ușor persiflantă: Să zic, 

la rândul meu, că are dreptate? Și că mulți au așteptat și asteaptă încă minunea ca revoluția să le 

dea talentul pe care nu-l au sau să-i promoveze într-o clasă cât mai aproape de vârful ierarhiei?
13

 

Deși polemizează subtextual cu Mircea Cărtărescu (Curios, nici Mircea Cărtărescu nu este 

departe de acest punct de vedere
14

.), criticul împărtășește orizontul de percepție al acestuia: criteriul 

estetic a fost „cheia rezistenței în fața dictaturii‖. Cu trimitere explicită la ideile  de supraviețuire 

ale generației optzeciste, scriitorul reafirmă caracterul independent și opus oricărei puteri politice 

al literaturii, primatul criteriului estetic în discutarea operei de artă, integritatea morală a 

scriitorului, obsesia capodoperei, atașamentul față de breaslă.
15

 

 Analistul își exercită metoda asupra noilor chei de descifrare a ideii de rezistență prin 

cultură. Doar două decenii au fost suficiente pentru ca aceasta să se transforme într-una suspectă, și 

chiar nocivă. Convicțiunii conform căreia autonomia esteticului este, în fapt, o diversiune, o formă 

de lașitate morală și intelectuală, o trădare rușinoasă (...), o probă clară de nostalgie comunistă
16

 i 

                                                             
4 Eugen Simion, Însemnări mărunte despre rezistența prin cultură și despre un român care schimbă lumea, în Cultura 
literară, nr. 274/20 mai 2010. Articolul dispune două secvențe configurate în macrosemn: rezistența prin cultură și, 

respectiv, un interviu acordat de Eugen Ionescu (românul care schimbă lumea) Monicăi Lovinescu, în anul 1986, la 

Europa liberă. Considerațiile noastre fac referire la prima parte a cronicii. 
5 Eugen Simion, art.cit. 

 6 Ibidem, art.cit. supra. 

 7 Ibidem. 

 8 Ibidem. 

 9 Ibidem. 
10

 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem, art.cit. supra. 
16 Ibidem. 
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se răspunde prin recursul la istoria literară: Este suficient să răsfoim revistele apărute după 1945 

pentru a vedea că ținta principală a ideologilor de atunci este tocmai critica estetică reprezentată 

la noi de Maiorescu, Ionescu, G. Călinescu și, în genere, de criticii literari din a treia generație 

post-maioresciană… Dincolo de accentele uneori acrimonioase, articolul analizează devenirea 

percepției fenomenului rezistenței prin literatură, fenomen care declanșează opinii pro și contra în 

rândul slujitorilor condeiului. Criticul și istoricul literar Eugen Simion își reafirmă credința că orice 

operă valoroasă este o formă de rezistență față de opresiunea ideologică, morală și politică, o 

victorie, în fond, a spiritului creator în istorie. În orice istorie…
17

 

Pertractările ce vizează raportul dintre scriitor și puterea totalitară sunt redeschise, cu 

precădere, în perioada post-decembristă. Liviu Malița recuperează nuanțat o punere în pagină a 

taxonomiei propuse de Dumitru Țepeneag în Reîntoarcerea fiului la sânul mamei rătăcite
18

, o 

clasificare tipologică a scriitorilor, și nu a operelor, în triada: „oponent‖, „disident‖ și „rezistent‖
19

. 

Profesorul clujean dezvoltă o pregnantă dimensiune tezistă, mergând adeseori până la detaliu, 

reținând că sintagma care se impune este cea a rezistenței prin cultură. Liviu Malița se pronunță 

critic în legătură cu acest concept (acceptat de unii, respins de alții) și consideră că aceasta, formulat 

a posteriori, conferă o ordine, un principiu structurant, la ceea ce nu a fost decât o sumă de acte 

artistice individuale intermitente, este mult prea puțin definit. Continuă să circule cu prea multe 

accepțiuni, dintre care unele contrare: într-o viziune maximalist defavorabilă, este utilizat pentru a 

desemna o atitudine de opoziție superficială și ineficientă, iar, la antipod, una eroică în fața 

Puterii
20

. 

Este remarcată accepțiunea asumată de Lucian Boia, evadare prin cultură: „Rezistența prin 

culturăŗ [...] a fost foarte adesea o „evadare prin culturăŗ. Și evadarea e o formă de rezistență, 

dar forma cea mai evanescentă și cea mai puțin de temut, la nevoie chiar acceptabilă, pentru 

Putere
21

, dar și cea reevaluată a lui Andrei Pleșu, care vede în rezistența prin cultură o formă de 

„luptăŗ a naturilor contemplative
22

, propunând o delimitare categorică între rezistenți și oponenți 

sau disidenți. Primii, ar avea obligația să-și asume limitele, să prețuiască și să fie solidari cu 

naturile active, cu cei pe care temperamentul, împrejurările drastice, exasperarea, destinul i-au dus 

până în pragul sacrificiului
23

, așa cum opozanții regimului concentraționar nu trebuie să se 

transforme în opozanți ai tuturor acelora care au suportat-o sau care, sub dictatură, au încercat să 

salveze, discret, ceea ce se mai putea salva din ruinele ei
24

. 

 La polul opus, pentru gruparea atașată interesului de a valoriza raportul scriitorilor cu 

Puterea și de a replica acuzației de inexistență a unei disidențe instituționalizate, expresia este 

reabilitată. Explicația se bazează pe teoria „compromisului‖ necesar, ceea ce în lucrările de 

specialitate ar semnala disidența expresivă, realizată prin refugiul în estetic
25

. Desigur că se ridică o 

obiecție: esteticul, văzut de Monica Lovinescu drept un „act de sfidare‖ prin tendința sa naturală de 

a trece dincolo de orice limită, este doar o sfidare tolerată
26

. Criticul amintește opinia lui Éric Faye 

care, referindu-se la mai larga categorie a celor ce au publicat sub regimul totalitar, vedea scriitorul 

ca pe o „instituție de opoziție tolerată‖
27

.  Încercarea de a se fixa în expresie colaborarea 

neconcesivă cunoaște numeroase metamorfoze. Acest artificiu performat în lumea riguros trasată 

este numit nonconformism integrat de Ioulia Zaretskaia-Balsente, în studiile sale ce investighează 

                                                             
17 Ibidem. 
18 Dumitru Țepeneag, Reîntoarcerea fiului la sânul mamei rătăcite, Iași, Institutul European, 1993.  
19 Liviu Malița, Rezistența prin cultură, în Literatura eretică. Texte cenzurate politic între 1949 și 1977, București, 

Editura Cartea Românească, 2016, p. 340. 
20 Ibidem, Liviu Malița, op. cit. 
21

 Lucian Bota, Capcanele istoriei. Elita intelectuală românească între 1930-1960, în Liviu Malița, op. cit., p.340. 
22 Andrei Pleșu, Rezistența prin cultură, în Liviu Malița, op.cit., p. 344. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Liviu Malița, op. cit., p. 341. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
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literatura sovietică. Aceeași  construcție este acreditată și de Janina Markiewicz-Lagneau pentru a 

ilustra „a treia cale‖ de a traversa marasmul totalitar. Definiția cu care se operează ar descrie o 

paradoxală coexistare în care, prin creație, artistul face să treacă mesaje pe sub cenzură
28

. Spre 

deosebire de cel interzis de Putere, scriitorul tolerat are privilegiul cunoașterii de către public, dar și 

pe cel al spunerii adevărului, fie el și trunchiat.  

 Liviu Malița punctează inutilitatea polemicii pe marginea acestui subiect, considerând că 

sintagma rezistență prin cultură ar trebui, mai curând, dezambiguizată și fixată în limbaj
29

. Grație 

readucerii în prim-planul agendei publice, face totuși o sintetică referire la dialogul dintre laureata 

Premiului Nobel, Herta Müller și Gabriel Liiceanu. În mod evident, cele două voci întrețin o 

polemică despre angajarea politică a scriitorului, și nu despre valoarea estetică a operelor. Cei doi 

consacrați oameni de spirit își argumentează poziția față de fenomenul rezistenței și, implicit, față 

de cel al pactizării cu politicul vremii. Liiceanu, fără a folosi aici sintagma în dezbatere, valorizează 

creațiile scriitorilor care nu au aderat la doctrina politică unică, ci au păstrat imaculate principiile 

cultural-profesionale. Prin neacceptarea maculării (mai ales în condițiile în care „a fi altfel‖ echivala 

cu „a fi împotrivă‖), apoliticii ar fi făcut în opinia sa, rezistență
30

. Liviu Malița nuanțează, asumând 

cu franchețe condiția omului de cultură sub comunism: orice manifestare, fie ea și de rezervă sau de 

dorință de păstrare a neatârnării în profesia și condiția artistică, se finaliza prin convertirea într-un 

ineluctabil act politic, astfel încât se poate afirma neîndoielnic subversivitatea artei în sine. Se 

invocă contextul anilor ᾽50, atunci când apolitismul era condamnat ca formă de opoziție, dar și la 

anii ᾽80, când aversiunea față de acesta cunoștea puseuri îngrijorătoare. Perspectiva Hertei Müller 

este diametral opusă. Plecând de la o analiză contextual-istorică, aceasta apreciază că aceste 

poziționări fidele ideii de alteritate, fără o opoziție manifest publică, nu pot fi integrate unui proiect 

colectiv de frondă, unei disidențe, în denotația termenului, ci, sunt doar nuclee (individuale) de 

revoltă
31

. Laureata Nobel face o paralelă cu celelalte țări care au suferit lagărul comunist
32

 și 

observă că, acolo unde și atunci când au căpătat vizibilitate „opozițiile individuale‖, acestea au 

polarizat solidarități, inclusiv instituționale (bunăoară, implicarea Bisericii sau pactizarea 

intelectualității), în vreme ce, la noi, opozanții nu s-au bucurat de susținerea nimănui, rămânând 

mereu singuri. 

 Criticul Liviu Malița justifică poziționarea divergentă a celor doi „adversari de opinii‖, 

aspectându-le viziunea: Gabriel Liiceanu aborda chestiunea, cu sugestia unor tipologii de tranșat, 

din unghiul răspunsurilor individuale
33

, pe când Herta Müller, adoptase, analizând comparativ 

acțiunea civică și comunitară a scriitorilor din mai multe țări aparținând fostului bloc sovietic, un 

discurs ancorat în istoria mentalităților, recurgând, nu o dată, la o retorică iconoclastă
34

. 

Pasivismul scriitorului român în epoca totalitară este pentru Gabriel Liiceanu congruent cu un delict 

prin neprezentare, iar pentru Herta Müller este o eschivă
35

, ajutându-l doar moral pe individ, fără 

însă a tulbura sistemul. Se evidențiază faptul că Herta Müller nu condamnă comoda neutralitate față 

                                                             
28 Ioulia Zaretskaia-Balsente, Les intellectuels et la censure en U.R.S.S. (1965-1985). De la vérité allégorique à 

l᾽érosion du systàme, în Liviu Malița, op. cit., p.341. 
29 Liviu Malița, op. cit., p.341. 
30 Ibidem, p. 342. 
31 Ibidem, p. 343. 
32 Polonia, R.D.G., Cehoslovacia, Ungaria (n.n.). 
33 Ibidem, p. 343. 
34 Ibidem, op. cit., supra. 
35

 Ibidem, p. 344. În 2010, revista Cultura mozaic (nr. 295/14 octombrie) găzduia un articol al istoricului Dan Berindei, 

intitulat Rezistența prin cultură. Încă din debutul articolului, academicianul contestă vehement mult invocata eschivare, 

susținând categoric existența rezistenței prin cultură în vremurile „liniilor‖ partinice. În sprijinul pledoariei sale, acesta 
aduce variate argumente, de la prezența „vocilor dinăuntrul sistemului‖ care, atât cât a fost posibil, au corectat și, nu de 

puține ori, au facilitat înțelegerea conjuncturilor „nefirești‖, până la exemplul personal (publicarea unui articol în revista 

„Studii‖ (1957), în care corobora că „liberalii radicali – în frunte cu C.A. Rosetti și I.C. Brătianu – erau partizani ai 

eliberării clăcașilor și ai împroprietăririi lor, ceea ce era adevărat, dar și opus liniei impuse de Mihai Roller‖. 
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de Putere, însă nu consimte la a o valoriza, considerând-o insuficientă ca atitudine civică
36

. Tăcerea 

devine astfel o formă de reprehensibilă complicitate. Liviu Malița reflectă elocvent retorica 

arbitrării unei astfel de polemici și conchide prezumând că reactivarea acestui subiect, după o lungă 

perioadă de timp (peste 20 de ani, n.a.), nu demonstrează decât că, la mijloc, se află o traumă, 

probabil, mai mult decât literară: una comunitară, necauterizată
37

, o traumă nereparată oficial.  

Autoritate în câmpul metacriticii și al metateoriei din România
38

, criticul și teoreticianul 

literaturii române Mircea Martin este vocea care, în peisajul dezbaterilor pe marginea fenomenului 

rezistență prin cultură, invită la calm, la o abordare profundă a acestuia: E nevoie de mai multă 

reflecție și, în orice caz, de echilibru, nu de îndârjire resentimentară
39

. Profesorul Mircea Martin 

acceptă existența cu adevărat a rezistenței în epoca procustianizării individului, etichetându-i pe 

contestatari drept răuvoitori interesați sau fanatici sau neinformați
40

. Dimensionarea cadrului 

conjuctural al producerii și al evoluției fenomenului se dovedește un punct cardinal al analizei. Ni 

se pare deosebit de relevantă sublinierea faptului că manifestarea atitudinii de împotrivire nu a putut 

fi posibilă, decât de la mijlocul anilor ᾽60
41

; până la acest moment, era practic de neconceput în 

regimul de teroare. În anii ᾽50, doar tăcerea publică – nelipsită nici ea de presiuni și de 

amenințări
42

- reprezenta unicul mod de a opune rezistență. Constrângerile și intimidările, 

constantele cotidianului, vizau „numele‖ și „vocile‖ cunoscute. Exegetul Mircea Martin observă 

echivocul fenomenului (rezistenței prin cultură, n.n.), considerându-l o sumă de inițiative tăcute ale 

autorilor care antrenează strategii diferite, punctuale și limitate de însăși abilitatea autodefensivă a 

autorilor, însă, în majoritatea situațiilor, o negociere tenace, bazată pe recunoașterea acestora
43

. 

Argumentația continuă prin ilustrarea formelor rezistenței prin cultură, forme considerate drept 

extrem de diverse și, în același timp, definite fie în funcție de caracterul și imaginația autorului, fie 

de temele alese și de tipul scriiturii, fie chiar de momentul istorico-politic în care cartea ajungea la 

cenzură
44

. În prelungirea acestei idei, Mircea Martin sintetizează, atrăgând atenția asupra 

omniprezenței cenzurii, care nu era comună numai literaturii, ci întregului spectru cultural-artistic. 

Bogata și incitanta problematică a clarificării unor concepte-cheie ale epocii concentraționare este 

etalată cu „diagnostic‖
45

 în prima apariție editorială semnată Mircea Martin după 1989, în volumul 

                                                             
36 Ibidem, p. 345. 
37 Ibidem. 
38 Paul Cernat, Mircea Martin-Radicalitate și nuanță, în Observator cultural, Nr. 775/05.06.2015. 
39 Mircea Martin, Despre rezistența la plural. Dialog cu profesorul Mircea Martin, în Observator cultural, Nr. 

912/02.03.2018, interviu realizat de scriitorul Radu Sergiu Ruba. 
40 Mircea Martin, art.cit. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem.  
43 Ibidem. 
44 Ibidem. Investigarea problematicii politicilor culturale comuniste, prin expunerea detaliată a cadrului intituțional în 

care s-au dezvoltat structurile aparatului de stat și ideologice, schimbarea continuă a raporturilor dintre organele 
centrale (care gestionau politicile culturale) și instituțiile cultural-artistice din teritoriu ș.a.m.d., face obiectul multor 

studii (v. Pavel Țugui, Istoria și limba română în vremea lui Gheorghiu-Dej Ŕ memoriile unui fost șef de Secție a CC a 

PMR, București, Editura Ion Cristoiu, 1999; Marin Radu Mocanu, Cenzura a murit, trăiască cenzura, București, 

Editura EuroPress, 2008;  Cristian Sandache, Literatură și propagandă în România lui Gheorghiu-Dej, București, 

Editura Mica Valahie, 2006; Idem, Literatură și ideologie în România lui Nicolae Ceaușescu, București, Editura Mica 

Valahie, 2008; Alexandru Murad-Mironov, în vol. Dan Cătănuș (coord.) et al., Intelectuali români în arhivele 

comunismului, București, Editura Nemira, 2006; Ioana Macrea-Toma, Privilighenția: instituții literare în comunismul 

românesc, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2009, et. al. 

Dintre multiplele posibilități de exemplificare, optăm pentru studiul lui Cristian Vasile, Literatura și artele în România 

comunistă. 1948-1953, apărut la Editura Humanitas, în 2010, vezi cap. Literatura realismului socialist Ŕ Cenzura și 

controlul informațional, pp. 76-79.          
45 Paul Cernat, art.cit.  

Paul Cernat subscrie opiniei lui Alex. Goldiș care, în articolul Un diagnostician al culturii române, apărut în Cultura 

literară, Nr. 514/1 mai 2015, îi atribuie lui Mircea Martin calitatea de „diagnostician‖ al culturii române în ansamblul 

ei, reliefată, mai ales, în perioada postdecembristă. 
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Radicalitate și nuanță
46

. Multipla experiență a actului cultural oferă teoreticianului loc și spațiu 

reflecției. Îmbinând umanismul „național‖ totalizant (în viziune călinesciană), cu umanismul 

„universalist‖ (cf. Școlii lui Tudor Vianu)
47

, Mircea Martin demonstrează cadrul unei hermeneutici 

obiective
48

. Criticul principiilor
49

 tezaurizează cazuri de manifestare literară și eseistică (bunăoară, 

G. Călinescu, Silvian Iosifescu, Vera Călin, Solomon Marcus), în care raportul dintre Radicalitate 

și Nuanță este de urmărit
50

. 

Procese implicite, „modele de acțiune intelectuală‖, radicalitatea și nuanța sunt chemate să 

coexiste în tranșarea dilemelor conceptuale. Sunt aduse mai multe argumente pentru ideea că 

radicalitatea este un concept supus unei operații de nuanțarte întors pe toate fețele
51

, este 

absolutizantă, autoritară, categorică, intransigentă și chiar intolerantă
52

, în vreme ce sensul 

pledoariei pentru nuanțe este dat de necesitatea apropierii de o cercetare onestă a realității
53

. Dacă 

radicalitatea adoptă tendința de a vedea pretutindeni doar sfinți și criminali, eroi și lași, insurgenți 

și colaboraționiști
54

, nuanțarea gândirii potențează modestia, flexibilitatea, maleabilitatea, 

adaptabilitatea, problematizarea în sens interogativ și dilematic
55

.  

Calitatea transcontextuală a textelor adunate în volum
56

 explică sintetic, dar extrem de 

nuanțat
57

 mișcările de idei ale epocii. Crezul teoreticianului consfințește direcția criticii sale:...nu 

cred în realitatea fără nuanțe, nu concep realitatea autentică altfel decât susținută, fortificată de 

nuanțe. Cred în acțiunea combinată a radicalității și a nuanței
58

. Aceeași idee este reafirmată de 

criticul literar Livius Ciocârlie în paginile sale de jurnal
59

. 

În articolul Despre viața și capriciile „lucrurilor moarteŗ
60

, Carmen Mușat surprinde nota 

comună a celor doi critici literari. Fără o etalată propensiune pentru istorie, admite însemnătatea 

acesteia în paradigma culturală –factorul istoric face parte din esența faptului cultural
61

-  și își 

manifestă interesul pentru relația pe care intelectualul român o are cu sistemul politic totalitar și se 

desparte polemic de toți cei care nu reușesc să privească „înapoi‖ cu luciditate, fără prejudecăți și, 

mai ales, fără iluzii
62

.  

 Nedorindu-și lansarea în dezbateri despre adevăruri ultime, Livius Ciocârlie consideră 

pernicioasă formula „noi am salvat cultura‖, susținând că rezistența împotriva sistemului este un mit 

îmbrățișat de cei care nu-și pot asuma responsabilitatea pentru „culisele‖ mai puțin avuabile și, în 

special, pentru înscrierea pe o anumită scală a compromisului. Radiografierea lucidă a contextului 

social-istoric nuanțează maniera în care oamenii își puteau manifesta opoziția. Teroarea fricii
63

 

instaurată în epoca lui Gheorghe Gheorghiu-Dej a înlesnit apariția compromisului (capitularea în 

numele dorinței de a exista în universități, în librării, în biblioteci, în publicațiile culturale). Cu toate 

                                                             
46 Mircea Martin, Radicalitate și nuanță, București, Editura TracusArte, 2015. 
47 Paul Cernat, art.cit.  
48 Constantina Raveca Buleu, Radicalitate și nuanță, în Contemporanul, Nr. 2/februarie 2016. 
49 Gabriel Dimisianu, Un critic al principiilor, în România literară, Nr. 25/2016. 
50 Ibidem, art.cit.  
51 Dorin Ștefănescu, Actualitatea perenă, în Observatorul cultural, Nr. 827/16.06.2016. 
52 Mircea A. Diaconu, Mircea Martin-un model – laudatio rostit cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa 

de către Universitatea Ștefan cel Mare, din Suceava (7 martie 2016) -, în Convorbiri literare, Nr. 8/2016. 
53 Ioan Pânzaru, Între „radicalitateŗ și „nuanțăŗ, în Vatra, 12 decembrie 2016. 
54 Ibidem, art.cit.   
55 Mircea A. Diaconu, art. cit. 
56 Constantina Raveca Buleu, art.cit. 
57 Sanda Cordoș, în Vatra, Nr. 10/2009, în Paul Cernat, art.cit. 
58

 Gabriel Dimisianu, art. cit. supra. 
59 Livius Ciocârlie, De la Sancho Panza la Cavalerul Tristei Figuri. Jurnal, Iași, Editura Polirom, Colecția „Ego‖, 

2001. 
60 Carmen Mușat, Despre viața și capriciile „lucrurilor moarteŗ, în Observator cultural, Nr. 79/28.05.2001. 
61 Livius Ciocârlie, în Carmen Mușat, art.cit. supra. 
62 Carmen Mușat, art.cit. 
63 Livius Ciocârlie, La foc mărunt, București, Editura Cartea Românească, 2012. 
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acestea, se impune nevoia de a se ști dacă, da sau nu, au vrut să facă rău
64

. Se evidențiază 

convergența ideatică a celor doi critici în ceea ce privește convertirea valorilor ca soluție 

compensatorie in extremis și, implicit, compensarea deficitului etic prin surplus estetic. Scriitorul 

român a cedat mai mult sau mai puțin. Au existat și excepții (Protestele izolate s-au pierdut în 

tăcerea noastră asurzitoare.
65

). Inextricabilitatea amestecului face dificilă distingerea sacrificiului 

din nisipul mișcător al cedării unanim acceptate. 

 O altă strategie de reprezentare a fenomenului rezistenței prin cultură este prezentată de 

Gabriel Andreescu, cercetător al arhivelor fostei Securități, în studiul său Existența prin cultură. 

Represiune și colaboraționism și rezistență intelectuală sub regimul comunist
66

. Obiectivul 

investigațiilor sale formulează descoperirea unei definiții operaționale a rezistenței prin cultură. Nu 

interesează aici o discuție despre demontarea lecturilor dosarelor aflate la CNSAS, vizând 

(ne)colaboraționismul unor distinși oameni de spirit (Nicolae Balotă, Mihai Botez, Nicolae Breban, 

Augustin Buzura, Ștefan Augustin Doinaș, Mircea Iorgulescu, Cezar Ivănescu, Adrian Marino, 

Eugen Uricaru), ci reținem în linia noastră de analiză sensul conceptului rezistență prin cultură 

introdus de autor: rezistența reprezintă trecerea dincolo de limita a ceea ce se permite, iar rezistența 

prin cultură, trecerea dincolo de limita expresiei culturale impusă de autoritate (v. cluburile, 

cenaclurile informale ținute în case particulare și, nu în ultimul rând, expunerea conștientă a 

participanților la potențialele riscuri)
67

. Definițiile cercetătorului aspectează o altă formă de 

semnificare, susținând raportarea existenței oamenilor la coordonate impuse vieții lor în captivitatea 

generalizată: 
În locul unei căutări de tipul „care au fost colaboraționiștii?, care au fost rezistenți (prin cultură)ŗ, avem de 

urmărit felul în care oamenii s-au comportat și s-au raportat la cele trei dimensiuni ale existenței lor în 

regimul totalitar: represiunea, rezistența, colaboraționismul68. 

 Concept dificil de decelat și taxonomizat, rezistența prin cultură continuă să genereze cu 

precădere în perioada postdecembristă, înfruntări polemice serioase, deschise. Intenționalitatea 

acestora legitima sau dezavua comportamentul histrionic al scriitorilor în relație cu Puterea, în 

timpul regimului comunist. Heralzilor conceptului amintiți supra li se opune vehemența partizanilor 

deconstrucției mitologiei rezistenței. Mirandoare ale conștiinței lustrale, contestatarii măștilor 

esopice (Adrian Marino, Gheorghe Grigurcu, Monica Lovinescu, Livius Ciocârlie, Paul Cernat, ș.a.) 

dubitează atât conceptul, cât și pe cei care ar căuta să se camufleze în spatele acestuia. Disputei 

între rămânerea pe tușă sau atitudinea ofensivă îi conferă relief și Adrian Marino. Preocuparea sa 

pentru această temă se vădește în succesivele intervenții critice. Atât interviul narativ
69

 acordat lui 

Sorin Antohi, cât și volumul autobiografic Viața unui om singur
70

 contestă vehement autenticitatea 

rezistenței în epoca pe care o acuză de cultivarea duplicității, dublului limbaj și ambiguității. 

Evantaiul formulelor propuse, „rezistența intelectuală‖ (1990), „rezistență și cultură‖ (1991), 

„rezistență culturală‖ (1995), aspectează elocvent convingerea: 
numai despre „rezistență prin culturăŗ nu se putea vorbi. Că, uneori, se făceau și acte de „rezistențăŗ, nu 

contest. Dar prin cultură, nu. Fiindcă rezistența pentru mine, înseamnă un act de opoziție declarată la o lege, 

poziție, ordin sau indicație oficială. Deci, o sfidare a unor dispozițiuni legale. Or, așa ceva aproape că nu a 

existat71. 

 În același registru, unul dintre cei mai acerbi polemiști, criticul Gheorghe Grigurcu 

performând critica artistă, în linia metodei impresioniste (în accepțiunea clasică) lovinesciene, pune 

                                                             
64 Ibidem, p. 47. 
65 Ibidem, op. cit., supra. 
66 Gabriel Andreescu, Existența prin cultură. Represiune și colaboraționism și rezistență intelectuală sub regimul 

comunist, Iași, Editura Polirom, 2015. Volumul are tonalitatea cărții apărute în 2013, Cărturari, opozanți și documente. 

Manipularea Arhivei Securității. 
67 Gabriel Andreescu, op. cit., p. 110. 
68 Ibidem, pp. 111-112. 
69 Al treilea discurs. Cultură, ideologie și politică în România. Adrian Marino în dialog cu Sorin Antohi, Iași, Editura 

Polirom, 2001. 
70 Adrian Marino, Viața unui om singur, Iași, Editura Polirom, 2010. 
71 Adrian Marino, op. cit., p. 20. 
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sub lupa investigației ideologia schimbării și capilaritatea acesteia. Consacrând o rechizitorială 

claviatură critică, curentul de idei care dubitează categoric conceptul „rezitenței prin cultură‖ are în 

Gheorghe Grigurcu un portant prolific. Intrepiditatea considerațiilor sale critice o regăsim și în 

dialogul în trei
72

. Printre generoasele teme ale literaturii (exclusivismul revizionist, nostalgia 

cenzurii, pleiada autorilor central-europeni, rezistența prin internet ș.a.), sintagma ce se dorește a fi 

amendată înainte de a fi enunțată – rezistența prin cultură – este adusă în pagină sub titlul O 

expresie din limba de lemn a literaturii. Cu o tușă ușor persiflantă (Vom încerca pe cât posibil s-o 

luăm în serios
73

.), criticul își „avertizează‖ partenerii de dezbatere asupra „greutății subiectului‖: 

înfruntarea sintagmei-clișeu care, impozantă fie și prin foarte frecventa ei circulație
74

, nu poate fi 

eludată. Probitatea excursului reclamă, ab initio, periodizarea istorică care ar putea vorbi despre o 

atare rezistență
75

. Prima etapă, între anii 1947-1965, ar surprinde perioada proletcultismului 

torențial, atunci când criticul apreciază că nu era posibilă niciun fel de rezistență la suprafață
76

. Cea 

de-a doua etapă, perioada 1965-1971, profilează o firavă liberalizare ce permite o anumită 

autonomizare a literaturii și a artei
77

. Delirul revoluționar recidivează odată cu „tezele din iulie‖, 

marcându-se astfel debutul celei de-a treia perioade, cea a reînghețului, 1971-1989. Lászlñ Alexandru 

propune și o a patra perioadă a „rezistenței prin cultură‖, corespunzătoare intervalului 1989-2004. 

În prima instanță, rezistența se voia un fel de rezistență globală, un fel de opoziție la regim, care să 

reunească și postura civică, și postura politică
78

 (...); era vorba întocmai de o mască a insuficientei 

împotriviri pe plan civic și politic
79

. Verdictul este dur, necruțător
80

: era un truc prin care se 

camufla tocmai ceea ce nu au realizat scriitorii și intelectualii în relațiile lor, nu o dată oportuniste 

și lașe, dacă nu cumva de capitulare totală, față de regimul comunist
81

. Umbrela aporiei se 

deschide și asupra maximei ei extensii: dacă se acceptă sintagma în accepțiunea sa generală, atunci 

aceasta devine un imuabil vehicul al justificării, al ocultării complicităților și compromisului. 

Discuția este glisată de la rezistența prin cultură, la rezistența la cultură, sub incidența sentințelor 

blamante: Poporul nostru a rezistat la cultură cu mare dârzenie și într-o continuitate absolut 

contestabilă
82

. Totuși, recursul la cronologie angajează re-citirea etapelor menționate supra:  
În anii ᾽50, rezistența prin cultură (...) a reprezentat o dovadă de curaj. În proletcultismul delirant, care punea 

în pericol chiar evoluția biografică a marilor artiști, prin cultură au rezistat spirite alese precum Lucian 

Blaga, scriind „Luntrea lui Caronŗ, sau Vasile Voiculescu, autorul lui „Zahei Orbulŗ83 și „Ultimele sonete 

închipuite‖84. 

și cartografiază orizontul traiectoriei atașărilor ideologice și a celor fixate în criteriile moral-etice, 

sesizându-se schimbarea, alienarea conștiinței civice. Dialogul de acest tip, asemenea unui jurnal 

                                                             
72 Gheorghe Grigurcu, Lászlñ Alexandru, Ovidiu Pecican, Vorbind: dialog în trei, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2004.  
73 Ibidem, p. 184. 
74 Ibidem. 
75 Ibidem, p. 185. 
76 Ibidem. 
77 Ibidem. 
78 Ibidem. 
79 Ibidem. 
80 La aniversarea celor 80 de ani, România literară (Nr. 15/2006) dedică criticului Gheorghe Grigurcu un spațiu 

generos. Nicolae Manolescu scrie un articol în care semnalează limitarea analizelor acestuia la aspectul moral al 

literaturii publicate în comunism, poziționare care îi atrage reputația, puțin simpatică, a unui radical. Faptul că subscrie 

teoriei Monicăi Lovinescu privitoare la est-etică (declarat fiind în anii ᾽70-᾽80 adept al criticii estetice), contrariază. 

Articolele polemice neobișnuit de vehemente (împotriva lui Al. Piru și Adrian Păunescu), calificate drept adevărate 

pamflete, îi aduc faima de demolator. Pe un alt palier, articolul elogiază calitatea criticii în spațiul creației lirice, 

consemnându-se bogata asociativitate, cultura poetică întinsă, deținând o critică ce păstrează un contact intim cu textul. 

Conclusiv, Nicolae Manolescu îl consideră pe Gheorge Grigurcu un critic și un poet important, indiferent de mode. 
81 Gheorghe Grigurcu, Lászlñ Alexandru, Ovidiu Pecican, op. cit., p. 186. 
82 Ibidem (Ovidiu Pecican, n.n.). 
83 Ibidem (Lászlñ Alexandru, n.n.). 
84 Ibidem (Gheorghe Grigurcu n.n.).  
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provocat, încearcă fundamentarea necesității arbitrarietății jalonate de grila moral-eticului. În siajul 

proiectului postdecembrist recuperator, această demonstrație servește drept suport legimator. 

În acest carusel al opiniilor critice postdecembriste, o intervenție ex machina echilibrează 

pirexia polemicilor. Poziției virulent-contestatare a ierarhizărilor moral-etice, criticul Nicolae 

Manolescu îi răspunde ferm: Prejudecata comună este că scriitorii români au fost privilegiați de un 

regim pe care l-au slujit pe față și l-au bârfit pe ascuns. Este absolut fals
85

. Insistând asupra 

tipurilor de „atitudini‖ ale sistemelor politice totalitare față de literatură -controlul absolut al 

cenzurii care anulează orice formă insurgentă de manifestare literară (mai cu seamă în anii 

stalinismului sovietic și deceniului 6 românesc), publicarea clandestină și literatura samizdat din 

U.R.S.S., Polonia și Cehia, în plină epocă restrictivă brejneviană și, nu în ultimul rând, recursul la 

un discurs esopic, simbolic și aluziv în arealul românesc-, criticul justifică câmpul estetic al 

dinamicii scriiturii în comunism. Cultul personalității Conducătorului iubit generează breșe de 

evadare din normele canonului doctrinar. Fenomenul literar produs între 1965-1989, nu este nimic 

altceva decât produsul cenzurii, de la teme la limbaj. Atât conținutul, cât și formele sunt 

autoinventate pentru a rezista cenzorilor oficiali. Această literatură, susține criticul, creează un nou 

tip de lector, complice, cu o capacitate remarcabilă în a-i înțelege mesajul. Aprecierile criticului 

validează astfel valoric paradigma „dublului limbaj‖ ficțional. Sistemele simbolice de semnificație, 

codurile create au meritul de a fi scurtcircuitat opacitatea și uniformitatea normei și, indiscutabil, de 

a fi sensibilizat cititorul, convertindu-l în părtaș în această întreprindere îndrăzneață și riscantă.  
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Abstract: Starting from the premise that the transition time is in fact, a period of identity reconstruction, 

when individuals are in between undefined social, political and cultural frameworks, this study proposes a 
comparative analysis of the liminal aspects depicted in the works of two former members of the Central-

European underground from the late 80s and early 90s, the writers: Jáchym Topol and Andrzej Stasiuk. The 

present study brings out their similar perspectives and literary reflections regarding the post-communist 
period. The aspects of liminality are discussed here mainly with a focus on time and space, and on the 

conceptual matrix in which the writers have set up prototypes of anti-heroic characters, mappings of 

marginalized groups and minorities of all sorts. Besides that, through this comparison we have come to a 
conclusion that certifies to a certain degree, a Central-European specific found in both cases, which is the 

relationship with the historical past, as well as the mental attitude materialized in the ideal of refusal and 

mistrust towards a better future. 

 
Keywords: Central Europe, underground, liminality, transition, marginality 

 

 

1. Ieșirea din underground sau despre istoria cu i mic 

         

        Este aproape paradoxal să vorbești în lumina obositoare a mainstreamului din zilele noastre 

despre scriitori de factură underground. În general, acest tip de literatură este pus în proximitatea 

unui anumit gen de scriitură ce marșează pe siluri nedigerabile sau ne-populare pentru marele public 

și pe o miză aproape obsesivă de a se diferenția de tipologia convenționlală, de oficial sau de 

comercial. Nu în ultimul rând este asociat cu trivialitatea și cu dimensiunea empirică a senzațiilor, 

cu lumile mici, marginale și clandestine. 

         Dacă ne oprim însă la literatura din Europa Centrală, lucrurile trebuiesc puțin nuanțate. În 

perioada comunistă, ceea ce s-a numit underground a fost și la propiu și la figurat, o modalitate de a 

contracara sistemul ideologic. Distincția dintre literatura oficială și underground a fost stabilită în 

primul rând prin refuzul intelectualității de a accepta convenția ideologică sovietică. De afltfel, 

chiar noțiunea de Europă Centrală a fost văzută atunci „ca un concept dizident și transgresiv‖
1
 

tocmai pentru că refuza noțiunea de Europă de Est. Dacă Occidentul a vândut Europei aflate în 

partea de Est a zidulului Berlinului - iluzii asupra libertății – „partea periferică‖ a Europei a oferit 

Occidentului literatura samizdatului și modelul unei clandestinității mai degrabă impuse, care a 

trebuit să reziste ideologiei comuniste. Ivan Jirous argumentează că principalele caracteristici ale 

celor care au ales undergroundul drept „casă spirituală sunt furia și umilința.‖
2
 Scriitorii central-

europeni au experimentat milieul cultural sub forma unor serii de discontinuități capricioase, 

mediate în conformitate cu politica schimbătoare a statului, care a restructurat nu doar granițe sau 

teritorii, ci și identitățile celor asupra cărora puterea a fost exercitată. Underground-ul a fost atunci 

                                                             
1 Michel Foucher „Fragmente de Europă: Unificări și fracturi‖ în Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii, Adriana 

Babeți, Cornel Ungureanu (coord.),  Iași, Polirom, 1997, p.99. 
2 Ivan Martin Jirous, Views from the Inside, Czech Underground Literature and Culture (1948 Ŕ 1989), p35.  
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„o stare mentală a artiștilor și intelectualilor care și-au determinat conștient și critic propria lor 

poziție față de lumea în care trăiesc‖
3
.  

        Autorii de care ne ocupăm Jáchym Topol și Andrzej Stasiuk s-au găsit într-un fel sau altul în 

conflict cu sistemul comunist. Ei aparțin underground-ului European de la sfârșitul anilor `80, deci 

generației tinere care s-a afirmat cu adevărat abia după căderea regimului totalitar. Întrebarea pe 

care o punem în acest sens este: se mai poate vorbi despre o literatură underground în perioada 

post-comunistă? Vom încerca să răspundem, chiar dacă parțial, la această întrebare.  

        Dacă luăm în calcul schimbările care au avut loc la nivel social după căderea comunismului, 

putem observa că, începând cu anii `90, cultura mainstream a început să adapteze formele literaturii 

underground, de pildă acea subversiune dar și aversiune pe care scriitorii subterani și rebeli au 

manifestat-o împotriva autorităților politice, convențiilor sociale rigide, conformismului etc. În 

perioada imediat următoare, datorită căderii sistemului opresiv, nu mai putem vorbi concret despre 

un antagonsim cultural față de mainstream, deoarece distincția - literatură underground versus 

literatură oficială - nu mai poate fi stabilită, cel puțin nu în termenii unei opoziții față de sistem.  

         În cazul lui Jachym Topol, efervescența culturală a subteranei pragheze poate fi reperată ca un 

leitmotiv al scrierilor sale, deoarece a crescut în atmosfera aceea. În cartea Views from the Inside..., 

Topol susține că în activitatea sa de jurnalist din perioada comunistă s-a ocupat să descrie atmosfera 

specifică acelor zile, cu limitările și interzicerile care au afectat pe toată lumea care a practicat 

forme de cultură. Recunoaște faptul că: „Scopul meu a fost să descriu atmosfera, substratul, din care 

mai târziu s-au dezvoltat lucrările literare.‖
4
 El spune că intrarea sa în underground a fost naturală și 

treptată:  

„Am descoperit existența unei alte lumi în care era posibil să lucrezi, în care lucrurile 

aveau un sens și era o lume unde porneai în aventură [...] Aici a fost o lume a mesajelor 

conspirative, a telefoanelor ascultate, a întâlnirilor secrete, a cocertelor rock, a seminarilor 

despre literatură și filosofie, unde profesorii și studenții netolerați s-au adunat împreună‖
5
. 

       Întrebat într-un interviu dacă este mândru de asocierea sa cu samizdatul, Jáchym Topol afirmă 

faptul că își amintește foarte bine evenimentele din acea perioadă: „atunci când scrii în perioada 

samizdatului care este era Comunismului, faci parte din așa-zisul underground - este vorba doar 

despre situație politică - și eu sunt sigur că stilul meu este la fel. Nu scriu diferit [...] eu scriu din 

memorie.‖
6
 Topol sugerează faptul că după anul 1989 literatura underground a luat sfârșit, deoarece 

aceasta și-a pierdut rațiunea de a exista în momentul în care regimul represiv a fost înlocuit de un 

sistem care s-a modelat după cel capitalist. Underground-ul este acum istorie. 

      Despre specificul spațiului central-european s-au oferit multe expicații, însă majoritatea 

evidențează o constantă, și anume, aceea că Europa Centrală a fost marcată de o serie de contexte 

politice și istorice comune, care au fost tragice. Specificul acestui spațiu, așa cum afirmă Adriana 

Babeți
7
 este direct raportat la istorie. La relația pe care țările central-europene au avut-o cu un „timp 

apocaliptic‖, al tranzițiilor, metamorfozelor și restructurărilor identitare.  

                                                             
3 Ibidem, p.34, fragmentul original: ‖a mental attitude of intellectuals and artists who consciously and critically 

determine their own stance towards the world in which they live‖. (nn RS toate traducerile din limba engleză în limba 

română în cadrul acestei lucrari îmi aparțin). 
4 Jáchym Topol, „The Story of Revolver Revue‖ în Martin Machovec, Views from the Inside. Czech Underground 

Literature and Culture (1948-1989), Prague, Karolinum Press, 2018, p. 86: „My aim was to describe the atmosphere, 

the undergrowth, from which literary works were later to spring‖. 
5 Ibidem, p. 84, fragmentul original: ‖I discovered the existence of another world in which it was possible to work, in 

which work had a point- and it was a world of adventure to boot [...] Here was a world of conspirational messages, 

bugged telephones, secret rendevous, secret rock concerts, secret seminars on literature and philosophy where banned 

teachers and banned students came toghether‖.  
6 Interviu cu Jáchym Topol, disponibil la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=jE9RArPVtqM (accesat la data de 

27.11.2018). 
7 Adriana Babeți, „Europa Centrală-Un concept cu geometrie variabilă‖ în Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii, 

Adriana Babeți, Cornel Ungureanu (coord..), Iași, Polirom, 1997, p.10. 

https://www.youtube.com/watch?v=jE9RArPVtqM
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       Dacă revenim la spusele lui Topol, care afirma că scrie din memorie, ce înseamnă în acest 

context a scrie din memorie? Putem continua într-o manieră euristică să ne întrebăm dacă nu 

înseamnă chiar raportul său cu istoria și cu trecutul. Dar, o altă întrebare ce ar urma ar fi, care 

istorie? Când vine vorba despre marile obsesii, care au devenit teme centrale ale prozei lui Topol, 

acesta susține într-un interviu: „Sunt obsedat de trecut și urăsc treaba asta. De aceea mă urăsc, 

pentru că această fascinație cu trecutul este un fel de obsesie.‖
8
 Acest recul în trecutul apocaliptic al 

totalitarismului este regândit de Topol cu un umor negru, ironic și zeflemitor.  

       O altă influență majoră a scrierilor lui Topol este istoria trăită. În cartea Views from the 

Inside..., Topol vorbește despre diferențele între generațiile de samizdat, diferențe pe care le 

privește din perspectiva congenerilor săi. Spre deosebire de predecesori, generația sa nu a cunoscut 

altă formă de viață în afară de cea comunistă. Ei nu au cunoscut gloria sau succesul predecesorilor, 

nici nu s-au ancorat în temele mari ale istoriei. Topol afirmă: 

 „am realizat că, deși am crescut în aceleași tradiții în care au crescut cei mai bătrâni cu 

douăzeci sau treizeci de ani decât noi, suntem din punct de vedere spiritual în altă parte [...] 

noi nu am știut nimic altceva. Am fost blocați pentru totdeauna în lumea interlopă în care 

am intrat când am fost adolescenți.‖
9
  

       Această lume interlopă, dar mai ales atmosfera ei, este minuțios descrisă de Topol în romanele 

Sestra și Anděl (Angel Station) în care acesta trivializează trecutul și experiența post-comunistă a 

populației Cehe. De altfel, Topol se distanțează de predecesori, nu atât prin obiective literare, cât 

mai ales prin stil și detașare; operele sale literare ilustrând așa cum afirmă Marcel Corniș Pope 

„tranziția între generații și paradigme culturale.‖
10

 

       Similar în acest sens este și cazul lui Andrzej Stasiuk. În cartea Cum am devenit Scriitor, acesta 

descrie faptul că el nu se mai raportează la istoria scrisă cu i mare, ci că este preocupat să redea, și 

printr-un spirit de frondă față de predecesori experiențele din istoria trăită, care, la fel ca Topol, nu a 

fost alta decât cea a underground-ului comunist. Așa cum afirmă Wiesław Kot în prefața cărții: 

„când Polonia și-a recăpătat independența, în literatură intra, într-o atmosferă de provocări 

și scandaluri, generația născută după anul 1960, care, în anul revoluției „Solidarității‖, avea 

abia 10 ani. Sub ochii aceleași generații dădea faliment modelul literar romantic, 

obligatoriu în Polonia încă din secolul 19.‖
11

 

       Stasiuk relatează aventurile din biografia sa, care vor servi și în cazul lui material pentru proză. 

De pildă, acele momente din adolescență când a fost exmatriculat din școală pentru că s-a ras în 

cap, celebrările alcoolice, experiențele narcotice, șederea în închisoare, vagabondajele prin țară etc. 

Stasiuk a contestat viața absurdă a socialismului polonez ilustrând exemplul veritabil al subculturii 

varșoviene. A ales să experimeteze libertatea, să facă „ceea ce nu trebuia‖ pentru că era curios să 

vadă ce se întâmplă. Acest soi de noncomformism consolidează poziția critică față de sistem, dar și 

neîncrederea într-o posibilă schimbare în mai bine. Deoarece autorii au experimentat undeground-ul 

în perioada comunistă putem să vedem în plan literar, că ce s-a transmis mai departe și în perioada 

tranziției este tocmai acea atmosferă mentală, care este una a ne-circumscrierii în cadrul ordinii 

prestabilite. 

 

2. Liminalitatea: între trecut și viitor 

                                                             
8 Interviu cu Jachim Topol, https://www.radio.cz/en/section/books/a-new-novel-by-jachym-topol-and-a-prize-nobody-

wants-to-win (accesat la data de 10. 11. 2018) ―I am obsessed by the past and I hate it. This is why I hate myself, 

because this fascination with the past is a sort of obsession‖.  
9
 Jáchym Topol, ‖The Story of Revolver Revue‖, op.cit, p. 84. Fragmentul original: ‖We realised that although we had 

grown up in the same traditions as those who were twenty or thirty years our senior, spiritually we were somewhere 

else. […] we had never known anything else. We were stuck forever in the underworld we had entered as teenagers‖. 
10 Marcel Corniș Pope, ‖Epilogue. Eastern-Central European Literature after 1989‖, în Marcel Corniș-Pope, John 

Neubauer (ed), The History of the Literacy Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 

20th Centuries. Types and Stereotypes, Amsterdam, John Benjamin Publishing Company, 2004, p. 579. 
11 Wiesław Kot, în prefață la Cum am devenit Scriitor, București, Paralela 45, 2003, p.9. 

https://www.radio.cz/en/section/books/a-new-novel-by-jachym-topol-and-a-prize-nobody-wants-to-win
https://www.radio.cz/en/section/books/a-new-novel-by-jachym-topol-and-a-prize-nobody-wants-to-win


Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1102 
 

 

       Starea de a fi „între‖
12

 este o altă trăsătură specific central-europeană, consolidată mai ales pe 

un raport de centru – margine, care s-a schimbat în funcție de regimurile politice. Am spus înainte 

că milieul cultural al acestui spațiu a fost unul al discontinuităților, a metamorfozelor care a reușit să 

creeze un climat tensionat și un scepticism în ceea ce privește schimbarea în mai bine. Desigur, 

când vorbim despre perioada de tranziție post-comunistă lucrurile sunt diferite, dar acum apare o 

altă întrebare și anume, cum au ieșit de sub comunsim aceste țări? Pornind de la ideea că - perioada 

de tranziție - este și ea un timp al restructurărilor, situat între trecut și viitor, o perioadă a ajustărilor 

și adaptărilor la alte forme de politică și sisteme schimbătoare, vrem să vedem care sunt nivelurile 

de identificare ale aceastei problematici în universul romanelor.  

      Această stare a fost descrisă în câmpul antropologiei culturale drept starea liminală, adică o 

stare care este supusă tranziției. Arnold Van Gennep, în lucrarea sa, Ritualurile de trecere folosește 

termenul de liminal pentru a defini o etapă specifică, tranzitorie a unui ritual. Van Gennep a 

subliniat importanța tranzițiilor în societate evidențiind ritualurile de trecere drept niște categorii 

speciale care constau în trei subcategorii: ritualul de separare, ritualuri de tranziție și ritualuri de 

încorporare.
13

 Aceste perioade pot fi înțelese ca momente de criză, de ruptură cu trecutul și de 

schimbare a statutului anterior. Mai apropiat însă de perioada de care ne ocupăm noi și de formele 

liminale pe care le vom analiza în romane este exemplul lui Victor Turner. În accepțiunea sa, stadiul 

liminal descrie starea individului plasat în suspensie, într-o stare care este „betwixt and between‖
14

 

adică starea de a fi „între‖; de regulă între ceva existent în trecut și ceva incert din viitor. Prima fază 

a separării semnifică detașarea individului sau a grupului de locul și statutul în care a fost fixat 

anterior în structura socială. În viziunea lui Turner liminalitatea poate fi aplicată atât spațiului cât și 

timpului, dar și persoanelor sau comunităților care se află în postura de „trecători‖ prin diferite 

momente și etape existențiale. Locurile liminale sunt în acest sens, acelea care implică 

transgresiunea: zonele de graniță, periferiile, pragurile etc.  

          Se poate afirma că perioada tranziției este o astfel de perioadă liminală, din mai multe 

considerente. Primul, care e lesne de înțeles, este că noutatea tranziției înseamnă distanțarea de 

ordinea socială precedentă și intrarea într-o formă indefinită și nefinalizată. Al doilea este că 

tranziția creează confuzie și ambiguitate indivizilor care trăiesc în această stare, generând o 

identitate cu atribute ambigue și un sentiment de criză identitară. 

          Acesată perioadă a tranziției ne este descrisă într-o mod similar în romanele: Angel Station al 

lui Jáchym Topol și în Nouă scris de Andrzej Stasiuk, sub forma unei realitatăți traumatice, post-

apocaliptice. O primă asemănare de fond între cei doi scriitori central-europeni constă în 

preocuparea acestora de sfera spațio-temporală, acțiunea romanelor fiind stabilită la începutul anilor 

`90. În acest sens, similaritățile ar putea rezulta din experiențele comune ale societăților poloneze și 

cehe din perioada tranziției. În ambele cazuri, orașul este descris ca un spațiu visceral, ca o 

personalitate liminală ale cărei elemente mundane sunt intercalate cu destinele protagoniștilor. 

Chiar dacă ambele romane comportă similariăți în ceea ce privește descrierea spațiului urban și al 

timpului se pot remarca anumite diferențe. De pildă, Stasiuk se concentrează în special asupra 

descrierii percepției pe care personajele o au cu privire la schimbările din mediului citadin. Starea 

liminală fiind aici raportată în primul rând la spațiu. În vreme ce în cazul lui Topol primează 

interesul pentru descrierea atmosferei create de timpul care „a explodat‖ și s-a accelerat în perioada 

post-comunistă. Un timp în care indivizii au pierdut controlul asupra vieții lor și în care totul se 

derulează sub imperiul sevrajului și halucinațiilor. Nu în ultimul rând, atât Stasiuk cât și Topol, 

zugrăvesc fragmente din istoria „minoră‖ și nesemnificativă a unor grupuri de marginali, care sunt 

din punct de vedere spiritual și material destinați propriei mistificări, exluderii din societate și, 

                                                             
12 Adriana Babeți, „Europa Centrală – Un concept cu geometrie variabilă‖, op.cit, p. 11. 
13 Arnold Van Ggennep, Ritualurile de trecere, (trad.) de Lucia Bredan, Nora Vasilescu, Iași, Polirom, 1996, p.16. 
14 Victor Turner, „Betwix and Between: The liminal Period in Rites de Passage‖ în The Forest of Symbols: Aspects of 

Ndembu Ritual, Ithaca, Cornell University Press, 1967, p.93. 
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evident, eșecului. Această racordare eșuată la un timp și spațiu aflat în tranziție este nucleul 

conceptual al textelor, pe care îl vom analiza în cele ce urmează. Putem vedea aici un topos comun, 

ce are legătură cu statutul central-european care, în spusele lui Gyôrgy Konrád înseamnă: „a 

aparține unei minorități; a fi minoritar este un statut specific Europei Centrale‖
15

.  

          Cei doi autori exemplifică prototipuri umane anti-eroice ale căror experiențe de destin pot fi 

înțelese, prin extensie și la nivelul comunității. În romanul Nouă, Stasiuk cartografiază orașul 

varșovian din anii 90, prezentând în același timp, cartea de vizită a unei întregi generații, care s-a 

trezit aruncată în perioada de tranziție. Nașterea noilor relații economice pe modelul capitalismului 

a produs confuzie și instabilitate. Lumea orașului este populată de o serie de indivizi care vor să 

câștige rapid prin șmecherii, urmând modelul afacerist al pieței libere. De la pungași, traficanți de 

droguri, prostituate, la simpli muncitori; toți sunt supuși într-un mod frenetic schimbărilor aduse de 

tranziție, balansând între ostentație și subzistență. Paweł, protagonistul romanului ilustrează 

modelul neadaptatului la condițiile prefigurate de capitalism în Polonia. El face eforturi disperate de 

a se integra în noua societate și de a izbuti să înapoieze o mare sumă de bani unor escroci cu care a 

făcut afaceri în trecut. Pornește în goană cu autobuzul, tramvaiul și cu alte mijloace de transport 

prin capitală, pentru a face rost de sume mai mici de la cunoscuți. Apelează pentru ajutor la Jacek, 

un narcoman și la Bolek, fost miner, devenit peste noapte un dealer bogat. Prin descrierea acestei 

fugi continue a protagonistului, Stasiuk prezintă oboseala, convulsiile și deziluziile societății post-

comuniste aflate sub febra capitalistă.  

       Sub o formulă asemănătoare, Topol descrie în Angel Station perioada de după Revoluția de 

Catifea din Praga, din anul 1989 ca fiind „explozia timpului‖, atunci când copiii supuși ai 

comunismului ies din subterane și se găsesc aruncați într-o nouă lume, una a confuziei, 

incertitudinii și neîncrederii. Romanul este un thriller negru, populat de o lume urâtă: narcomani, 

criminali și fanatici religioși, care încearcă să facă tot ce le stă în putință să se adapteze social 

perioadei nebune de tranziție. Protagonistul Hooks reprezintă și el un exemplu de inadaptat. 

Dependent de droguri, cu un interior fragil, caută un loc unde să poată aparține, însă este exclus de 

societate, ajungând să se integreze în grupuri deviante, iar mai apoi să se izoleze în azilurile de 

psihiatrie. Absența iubirii și a familiei, ca sursă de cristalizare a identității este o ancoră tematică 

fundamentală în universul romanului.             

3. Spații liminale, devianță și excludere 

        Varșovia lui Stasiuk este ilustrată ca o urbie crepusculară împărțită în două. Pe de o parte, „o 

lume pe cale de dispariție‖ a modelului colectivist, degradată și abandonată, ce contrastează 

puternic cu prezentul incert, abia născut sub ochii protagoniștilor. În momentele hoinărelilor 

nocturne prin labirintul orașului, Paweł se simte „de parcă ar fi fost gol pe interior, umplut doar cu 

bucăți rupte din spațiul urban, cu fragmente de peisaj‖
16

. Pentru Stasiuk, Varșovia este un oraș 

colonizat de Occident, care a devenit un spațiu al turnurilor și al sticlelor: „suprafețele mari de sticlă 

dublau lumea ca o oglindă spre partea cealaltă‖
17

, devenind un spațiu care cuprinde din ce în ce mai 

multe „non-locuri‖ (cu sensul lui Marc Auge), cu turbulențe, subterane și infinite linii și rețele de 

transport. De altfel, Stasiuk povestește în Europa Mea preferința lui pentru spațiile apocaliptice ale 

Europei Centrale și de Est, în defavoarea celor vestice. Acesta susține că „de fiecare dată când mă 

gândesc la vestul Europei îmi vine în minte în primul rând sticla‖
18

.  

        Genul de proză al lui Stasiuk este strâns legată de sfera empirică a senzațiilor. În repetate 

rânduri, apariția mirosului înecăcios al mâncării sau fumul produs de fabrici reprezintă o pauză de 

reflecție în care Paweł se oprește din goană și rememorează experiențele trecutului. Trecutul fiind 

doar o adiere, un ecou sau o ruină, care persistă în amintiri „sub forma unor imagini efemere. [...] 

                                                             
15 Gyôrgy Konrád, „Mai visează cineva la Europa Centrală‖ op.cit, p.271. 
16  Andrzej Stasiuk, Nouă, (trad.) Cristina Godun, București, Rao, 2010, p. 38 
17 Ibidem, p. 56.  
18 Idem, Europa Mea, Iași, Polirom, 2003, p.152. 
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fragile și franjurate‖
19

. Este vorba aici despre un discurs interior care face referire la sentimentul de 

alteritate. Starea liminală a personajelor survine din faptul că acum ei sunt depărtați de lucrurile și 

situațiile ce le defineau identitatea în trecut. El și Jacek veneau „din aceste locuri uitate de lume, 

unde cocoșii cântă la cinci dimineața [...] unde în locul soarelui se ridică umbra marelui oraș 

asemenea unei fata morgana din pustiu.‖
20

 Un exemplu de loc liminal este piața Rñżycki, pe care 

protagoniștii o traversează pătrunzând într-un amalgam de senzații și de stări ambigue. La intrarea 

în piață „mirosea ca la țară‖, puțin mai încolo de ea, lumea comercianților de produse fake „mirosea 

a plastic strălucitor, a celugloid și a țesături neșifonabile.‖ De la zarzavaturi la „Beatelși pe tocuri, 

cu nasul pe sus‖, eroii percep trecerea ca pe o formă de revoluție: „Din putoarea de varză dădeai 

direct în culorile alea sterile, sclipitoare, și cu toții pătrundeau acolo, adică cei care nu aveau 

aproape nimic‖
21

. 

        Starea liminală este un moment de salt în necunoscut. Nu o dată Paweł se simte înstrăinat de 

virulența cu care noul acaparează și tranformă destine. „Dispăruse întregul trecut, și locul lui fusese 

ocupat de un prezent lipsit de sens. Nu mai recunoștea nimic‖
22

. Faza liminală a acestui proces este 

una în care așteptările și regulile care au oferit în mod normal structura și predictibilitatea 

practicilor vieții sociale sunt suspendate temporar,  iar  indivizii se află într-un timp care balansează 

între așteptare și mișcare. În numeroase rânduri această așteptare este descrisă de Paweł ca fiind 

chinuitoare: „Omul își petrece toată viața așteptând‖
23

. Suferința provocată de așteptarea 

schimbărilor din viitor este întreținută și de absența speranței că acesta va fi mai bun.  

       Pe de altă parte, a fi mereu pe fugă, acest veșnic „On the road în varianta slavă‖
24

, reprezintă 

procesul prin care inivizii încearcă să fugă de realitate. Personajele gravitează în jurul zonelor de 

trecere, schimbând fără încetare mijlocace de transport: tramvai, autobuz, tren etc. În acest fel, fuga 

prin non-locuri le poate oferi, așa cum afirmă Augé, o stare de libertate, prin faptul că non-locul îi 

conferă individului o identitate temporară, tocmai pentru că se află într-un spațiu de anonimat în 

care acesta „împarte aceeași mască cu pasagerii‖.
25

 În aceste spații ei caută indivizi care sunt la fel 

de marginali și stigmatizați ca ei, cu care speră să poată face afaceri sau să își împlinească destinul.  

         Fuga obositoare și rătăcirile sunt structurate ca nuclee conceptuale și în universul din Angel 

Station. Alături de ele, disperarea, adicția și decăderea sunt tot atâtea semne distinctive ale societății 

pe care ne-o prezintă Topol. Personajele gravitează în jurul stației de metrou, - topos simbolic - de 

unde vin și pleacă, raportându-se la el ca la un spațiu primordial. Zona de metrou este un spațiu al 

tranziției, un loc aglomerat, fiind punctul de întâlnire a mai multor culturi, etnii și rase, care-și fac 

veacul cerșind, vagabondând sau consumând relații. Deoarece locul este supus schimbării și 

mișcării continue, liminalitatea poate fi descrisă aici, sub forma dinamicii: nici aici, nici acolo, fiind 

în același timp și aici și acolo, într-o intersecție socială ambiguă. Intersecția „Îngerului‖ este spațiul 

damnat și împovărat de nori sângerii, pe unde circulă legende și istorii spuse de oameni periferici 

despre groapa subterană unde oamenii dispar.  

        Aceleași legende par să acapareze întrega realitate spațio-tremporală, deoarece universul 

romanului stă sub semnul excluziunii. Cea mai mare parte a acțiunii are loc în cartierul Smichov din 

Praga, un cartier muncitoresc, care a găzduit multe comunități de romi și vietnamezi. Fiecare dintre 

ei parcurg, într-u fel sau altul anumite „praguri‖,  trec prin ritualuri, se ajută sau se aruncă unii pe 

alții în inițieri negative. Una din ele este lumea drogului, celaltă lumea sacrificiului uman. Ambele 

implică schimbări de statut, de conștiință și de destin. Prin această amalgamare a națiunior 

marginale, Topol ne prezintă o lume stăpânită de verva schimbărilor, a incertitudinii și a dificilei 

                                                             
19 Idem, Nouă, ed.cit, p.165.  
20

 Ibidem, p. 109 -110.  
21 Ibidem, p. 111. 
22 Ibidem, p. 216. 
23 Ibidem, p. 182. 
24 Așa își denumește Stasiuk în Fado călătoriile prin Europa Centrală și de Sud-Est. 
25 Marc Augé, Non-places. Introduction to an anthropology of supermodernity, (trad.) John Howe, London & New 

York, Verso, 1955, p.101. 
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coabitări între indivizi diferiți, care sunt toți identități fragile. Coabitarea disfuncțională este 

asemănătoare unui Freak Show. În peisajul urban se întrepătrund o serie de destine: de la țigăncile 

care își fac veacul cerșind sau blestemând, cea mai pregnant reliefată este imaginea țigăncii 

Elephanta cu piciorul umflat, care aruncă imprecații și ținte cu privirea, până la subculturi 

religioase, polițiști, pușcăriași sau oameni „normali‖.  

         Chiar și atunci când personajele vor să acceadă la speranță și ajutor divin, povestea se termină 

într-un scandal picaresc. Dezastrul ceremoniei religioase de la Biserica Sfântul Bruno devine prilej 

pentru a scoate la lumină o serie de disfuncții. Indivizii marginali sunt pierduți în mijlocul haosului 

care împânzește cartierul praghez, lipsiți de sprijin din partea familiei, a religiei și a altor instituții 

sociale. Nu în ultimul rând, această absență a speranței tulbură întreg universul din Angel Station și 

îl supune unei permanente stări de sevraj. Personajele caută experiențe hedonistice și eliberări 

extatice prin consumul de droguri, complicând astfel și mai mult rănile și traumele personale și 

colective. Aceste manifestări interioare sunt reflectate și în mediul înconjurător. Statui întruchipând 

Christoși schimonosiți și deformați stau amplasați în parcuri, cu plagi deschise. Sau sinagoga 

abandonată, care a fost ridicată în numele unui înger, a devenit peste timp un simplu spațiu de 

trecere îmbibat de miasmele „generaților de bețivi care au urinat acolo de la război încoace‖
26

. Sunt 

doar câteva exemple ale peisajului catastrofal pe care îl observă Hooks. Dacă acum societatea nu 

mai este văzută ca un monstru, remarcă în sinea lui protagonistul, „acum este vorba despre a 

înfrunta monstrul din tine‖
27

. Dar trecutul istoric, chiar și parodiat, continuă să sperie și să provoace 

presentimentul unei căderi contiue. Vagabondând prin cartier, Hooks se lovește de mesaje ale 

trecutului apocaliptic pe care le citește pe un poster ilustrând fața lui Lenin. 

„Steaguri roșii și bannere atârnând aici și acolo de-a lungul străzilor, așa cum au făcut-o 

mereu. lenin trăiește acum, mai mult ca niciodată, și va trăi, drept conștiința noastră, 

puterea și arma noastră !‖
28

 

     Hoinărelile de zi și de noapte în jurul intersecției zgomotoase și murdare, prin ruinele cartierului, 

prin baruri, tuneluri sau încăperi dezafectate, conturează interiorul unui individ sfâșiat, care 

experimentează un vertigo al ființei. Eșecurile în mediul social, înșelătoriile constate ale perioadei îl 

împiedică pe Hooks să obțină stabilitatea interioară pe care o caută. Nesiguranța, spaima, 

constantele halucinații se desfășoară rapid, concomitent cu fluxuri de conștiință, cu flashback-uri 

din trecut. Identitatea lui Hooks este gravată de inabilitatea sa de a se adapta unui mediu social, el 

fiind un outsider întreaga lui viață. Transgresiunea alături de iubita lui Vera, de la Praga la Paris, 

unde a câștigat notorietate în lumea interlopă obsedată de posibilitatea drogului perfect, este un salt 

în cadrul unor inițieri negative, care îl transformă complet. Acolo lumea drogului circula prin lanțul 

de corpuri umane, a celor dependenți, care îl obligau să producă mixul perfect – biletul spre fericire 

– un soi de crystalmeth
29

 mai special. Comportamentul său autodistructiv și abisal este de înțeles în 

acest mediu deoarece mediul este situat „dincolo de categoria normală‖.  

      Această deconectare de la normalitate este cel mai bine ilustrată în momentul internării lui 

Hooks în azilul de psihiatrie. Hooks știa că „cel care consumă drogul, devine drogul. Și ori se 

oprește ori moare‖
30

. Neavând un spațiu concret unde să se poată împământa și regăsi, Hooks vrea 

să se elibereze accesând azilul de psihiatrie, care este tot un spațiu liminal sau altfel spus este 

„celălalt spațiu‖
31

 (în accepțiunea lui Michel Foucault). Un spațiu al devianței, heteotopic. Foucault 

descrie heterotopiile devianței ca fiind acele spații care sunt destinate grupurilor care nu se 

                                                             
26 Jáchym Topol, Angel Station, (trad.) de Alex Zucker, Victoria, Dalkey Archive Press, 2017, p. 106. În original: „How 

many generations of drunks had pissed there since the war‖.  
27

 Ibidem, p 74. În original: ―now it was about fending off the monster in yourself‖.  
28 Ibidem, pp.18-19. Fragmentul original: ―Red flags and banners hung here and there along their streets, as they did on 

every other. lenin lives, now more than ever, and he will live on, as our conscience, our strength, and our weapon!‖.  
29 Cocaina săracilor produsă de vietnamezi în Cehia.  
30 Ibidem, p. 40. În original: ―whoever takes a drug, himself becomes the drug. And either they stop or they dead‖.  
31 Michel Foucault, Essential Works of Foucault 1954 -1984, vol. 2, (ed.) James D. Faubion, London, Penguin Books, 

2000, p.180.  
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încadrează în normele sociale dominante. Cele mai comune din ele fiind spitalele de psihiatrie, 

închisorile sau azilele de bătrâni. Ele sunt anexate societății largi și privite ca spații marginale, 

neînțelese de societate. Hooks balansează între cele două lumi, cea a azilului și cea subterană a 

narcomanilor, ambele la fel de obscure, neînțelese și stigmatizate.   

 

      Concluzii:  

 

      În cadrul analizei comparative a romanelor lui Andrzej Stasiuk și Jáchym Topol, ne-am 

focalizat pe o subcategorie, cea a stării de liminaritate pe care personajele din universul romanelor o 

trăiesc în momentul ruperii de datele contextuale ale trecutului. Pornind de la premiza că un specific 

al literaturii central-europene îl repreznită raportul scriitorilor cu trecutul istoric, care, în cazul 

autorilor propuși este cel comunist, am demonstrat că există în ambele cazuri o preferința pentru 

istoria cu i mic și pentru subiecte cu rezonanțe minore. La o primă privire, li se pot suspecta accente 

nostalgice după epoca precedentă. Lucrurile stau însă foarte diferit. Aici raportul cu trecutul nu se 

face printr-o rememorare nostalgică, ci printr-o conștientizare că acel trecut istoric tensionat a 

fracturat, prin existența lui îndelungată, conștiințele și identitățile tuturor. Se remarcă acea constată 

mentală cristalizată pe atribute ale neîncrederii și refuzului. Indivizii din universul romanesc 

experimentează în perioada tranziției, o ieșire la lumină retrogradă și traumatică. Ce reiese din toate 

acestea? În primul rând, imaginea unor comunități care traversează o perioadă de criză identitară, 

plină de neîncredere în viitor, o stare liminală a ființei, care nu vrea să se refugieze în trecut, nici să 

se aventureze în anticipări ale unui viitor mai bun. Ce credem că vrea să transmită această imagine? 

Nimic altceva decât să dea seama de existența (încă) a unui trecut care trece foarte greu și de o lume 

subjugată „banalității răului‖, cum ar spune Hanna Arendt, care persistă sub alte forme.  
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Abstract: Although it is not a part of flexible speech, the adverb can present and analyze from different 

perspectives, offering a particular aspect to the class to which it belongs. This study presents the pragmatic 
aspects of the adverb used in the current Spanish political discourse. It will be noticed that adverbs - 

pragmatic marks have different roles (concession, agreement, reformulation, introducing a theme of 

discourse, conclusion, confirmation, correction, disagreement etc.), depending on the context in which they 
are found. 

 

Keywords: adverb, political discourse, pragmatic mark, pragmatic function 

 

 

Mărcile pragmatice conțin informații pragmatice, care nu se află în  formele lingvistice ale 

comunicării și care transmit intențiile comunicative ale vorbitorului.
1
 În limba spaniolă, cea mai 

parte a mărcilor pragmatice o constituie adverbele și locuțiunile adverbiale, care îndeplinesc diverse 

roluri pragmatice în contextele din care fac parte. În acest sens, adverbele – mărci pragmatice sunt 

clasificate astfel
2
: „aditivos y de precisiñn o particularizaciñn‖, „adversativos y 

contraargumentativos‖, „concesivos‖, „consecutivos e ilativos‖, „explicativos‖, „reformuladores‖, 

„ejemplificativos‖, „rectificativos‖, „recapitulativos‖, „de ordenaciñn‖. În discursul spaniol, 

adverbele și locuțiunile adverbiale „se usan como conectores discursivos orientan la manera en que 

la oraciñn o el fragmento oracional sobre el que inciden han de ser interpretados en relaciñn con el 

contexto precedente o con las inferencias que de él se obtienen.‖
3
 

Studierea  mărcilor pragmatice a determinat clasificarea acestora în anumite categorii, 

contribuind la descifrarea sensurilor enunțurilor dintr-un discurs.
4
 În discursul politic spaniol actual, 

există adverbe – mărci pragmatice, care, în funcție de context, îndeplinesc anumite roluri 

pragmatice.  

În cele ce urmează, se vor observa prezența adverbelor – mărci pragmatice în discursul politic 

spaniol actual, în funcție de rolurile pragmatice.  

 

1. Mărci pragmatice de intensificare: asimismo, sinceramente, bueno, efectivamente.  

a. MR: Estas subvenciones han experimentado un incremento del 72 %, y este viernes en el Consejo 

de Ministros acordaremos el reparto de las mismas. Asimismo, hay que sumar a estos programas los 

desarrollados por las comunidades autñnomas, en los cuales también colabora el Gobierno que yo 

presido, cuyo objetivo básico es sensibilizar especialmente a los adolescentes en comportamientos 

preventivos y responsables.
5
 

                                                             
1 Ariadna Ștefănescu, Conectori pragmatici, Editura Universității din București, București, 2007, p. 17. 
2
 Nueva gramática de la  lengua espaðola, p. 597.  

3 Nueva gramática de la lengua espaðola, p. 597.  
4 Mai multe tipuri de mărci pragmatice se pot studia în Luminița Hoarță Cărăușu, Teorii și practici ale 
comunicării, Editura „Cermi‖, Iași, 2008, p. 63-97, în Bruce Fraser, Pragmatic markers, în Pragmatics, 

Volume 6, Issue 2 (1996), p. 167-190, https://benjamins.com/online/prag/pdf/af0d5173-0b88-4d7d-8e1b-

03dc2d5c8cc7/prag.6.2/prag.6.2.03fra.pdf. 
5 Mariano Rajoy – MR, PP, Sesiñn Plenaria, Sesiñn nº 18, 30/11/2016. 

https://benjamins.com/online/prag/pdf/af0d5173-0b88-4d7d-8e1b-03dc2d5c8cc7/prag.6.2/prag.6.2.03fra.pdf
https://benjamins.com/online/prag/pdf/af0d5173-0b88-4d7d-8e1b-03dc2d5c8cc7/prag.6.2/prag.6.2.03fra.pdf
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Adverbul realizează similitudini între ideile transmise de către vorbitor, dând impresia că 

discursul său este echilibrat.  

b. MR: Se trata de respetar las competencias de todos, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder 

Judicial. Sinceramente, creo que no es tan difìcil. 

Muchas gracias. (aplausos).
6
 

Adverbul induce o întrerupere a contradicțiiilor politice, dându-le timp receptorilor să 

analizeze problemele discutate, nu oricum, ci crezând în conștiința deplină a politicianului.  

c. MSS: Se lo digo no por escurrir el bulto, sino porque acabo de oìr al seðor Iglesias que le planteaba 

al seðor Rajoy que quieren gobernar desde el Parlamento. Bueno, pues a lo mejor en este tema, que 

es una reforma de la Constituciñn, que parte de una iniciativa legislativa de las Cortes, puede 

también usted hacer algo y dejar solo de preguntar al Gobierno
7
 

Adverbul transmite menținerea discuției pe direcția lansată anterior, constituindu-se într-un tic 

verbal utilizat înainte de a intra propriu-zis în subiect.  

d. JCM: Pronto se ganñ su gestiñn el calificativo de contrarreforma. Efectivamente, maquillñ la Ley de 

tasas, pero fue un maquillaje insuficiente, como les ha dicho el Tribunal Constitucional, y no 

olviden la gran frustraciñn que se ha generado en nuestra ciudadanìa.
8
 

Conector discursiv modal orientează discursul conform atitudinii afective a subiectului 

vorbitor, funcționând ca un comentariu în mediul în care are se desfășoară orația.  

 

2. Mărci pragmatice de explicare: por ejemplo, es decir.  

a. AHV: Y eso es muy positivo, seðor Rajoy, porque eso les obliga a rectificar y a negociar en este 

tema de Radiotelevisiñn Espaðola y también en otros temas, como, por ejemplo, el de las 

pensiones.
9
 

Locuțiunea adverbială introduce un exemplu, pentru a clarifica ideea pe care vorbitorul o 

transmite. Emițătorul se asigură, înainte să i se adreseze întrebări, de faptul că cei care îl ascultă 

înțeleg la ce se referă când face anumite afirmații.  

b. 1. MSS: Y tanto que hablan de democracia, respeten ustedes las decisiones de los ciudadanos que 

habitan en Navarra, que han decidido organizarse como una comunidad autñnoma, con una ley de 

amejoramiento pactada con el Estado que nosotros respetamos. Es decir, respete un poquito más la 

democracia de los demás.
10

 

2. FDS: De hecho, se imponen los hechos y en los hechos, creo que por primera vez, y sin que sirva 

de precedente, estoy de acuerdo con su ministro de Educaciñn. Es decir, que las polìticas contra la 

corrupciñn que aplica este Gobierno son injustas en la medida en que este Gobierno indulta a 

corruptos del Partido Popular, del PSOE o de Unidad Democrática.
11

 

Es decir  introduce o explicație adusă în urma ideilor transmise, pentru a reduce 

ambiguizarea. Marchează o puternică forță argumentativă din partea vorbitorului.  

 

 

3. Mărci pragmatice adversative: tampoco.  

RCP: Tampoco descarto que podamos mejorar el marco legislativo, por ejemplo, cuando 

podamos incorporar la obligatoriedad de las sesiones informativas que un juez pueda acordar y, por 

tanto, sea obligatorio participar en esta situaciñn.
12

 

Adverbul tampoco introduce o negație, dar, în același timp, realizează conexiuni cu alte 

enunțuri care exprimau o idee similară.  

                                                             
6 Mariano Rajoy – MR, PP, Sesiñn Plenaria, Sesiñn nº 18, 30/11/2016. 
7 Marìa Soraya Sáenz de Santamarìa Antñn – MSS, PP, Sesiñn Plenaria, Sesiñn nº 18, 30/11/2016. 
8 Juan Campo Moreno – JCM, PSOE, Sesiñn Plenaria, Sesiñn nº 18, 30/11/2016. 
9 Antonio Hernando Vera – AHV, PSOE, Sesiñn Plenaria, Sesiñn nº 18, 30/11/2016. 
10 Marìa Soraya Sáenz de Santamarìa Antñn – MSS, PP, Sesiñn Plenaria, Sesiñn nº 18, 30/11/2016. 
11 Francesc Domènech Sampere – FDS, Sesiñn Plenaria, Sesiñn nº 18, 30/11/2016. 
12 Rafael Catalá Polo - RCP, PP, Sesiñn Plenaria, Sesiñn nº 18, 30/11/2016. 
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4. Mărci pragmatice consecutive: por tanto, por eso.  

a. 1. MR: El Poder Legislativo, artìculo 66 de la Constituciñn, tiene fundamentalmente tres funciones: 

aprobar los presupuestos, controlar la acciñn de Gobierno y ejercer la potestad legislativa. Por 

tanto, ahì manda el Poder Legislativo.
13

 

2. RCP: Tampoco descarto que podamos mejorar el marco legislativo, por ejemplo, cuando podamos 

incorporar la obligatoriedad de las sesiones informativas que un juez pueda acordar y, por tanto, sea 

obligatorio participar en esta situaciñn.
14

 

Por tanto este un conector discursiv consecutiv, ce realizează conexiuni cu mesajul transmis 

anterior și cu mesajul ce urmează a fi transmis.  

b. JCM: Ya les dijimos que no es buen método la imposiciñn, no es buen método el contrato de 

adhesiñn. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista le preguntamos: seðor ministro, ¿cuáles 

son las prioridades del Gobierno de la naciñn para solventar los problemas de nuestra maltrecha 

Administraciñn de Justicia?
15

 

Locuțiunea adverbială realizează legătura cu mesajul emis anterior introducerii unei idei ce 

transmite o consecință.  

 

5. Mărci pragmatice de precizie: sin duda alguna, de verdad.  

a. MR: Yo estoy dispuesto a hablar con usted de lo que quiera, pero este, sin duda alguna, es el tema 

capital y es el que servirá para garantizar el futuro de Radiotelevisiñn Espaðola. (aplausos).
16

 

Locuțiunea adverbială denotă siguranță și pricepere din partea politicianului, eliminând orice 

suspiciune cu privire la valoarea de adevăr a declarației susținute.  

b. JVH: „En el comienzo de 2014, y tras seis aðos de dura y profunda crisis econñmica y social, los 

espaðoles merecemos el derecho a la esperanza de que, de verdad, las cosas están mejorando.‖
17

 

Conector discursiv de precizie, intensifică valoarea de adevăr a enunțului.  

 

6. Mărci pragmatice concesive: aún así, en cualquier caso.  

 

a. JVH: „Y aún así, habrá que seguir atendiendo a tantos y tantos a los que esta crisis ha marcado más 

profundamente, y colocado en situaciñn de pobreza y en riesgo de exclusiñn.‖
18

 

Aún así este conector discursiv concesiv, ce realizează conexiuni cu mesajele transmise 

înainte de a introduce un nou mesaj, o nouă părere; semnalează contrastul dintre celelalte informații 

și cea care se va emite.  

b. OMG: eso puede significar que su determinaciñn para interponer recurso por un supuesto 

incumplimiento legal no lo era tanto si a la vez está dispuesta a renegociarlo ahora, en voluntad de 

un nuevo tiempo. En cualquier caso, para que la gente conozca los recursos de los que estamos 

hablando, son recursos que no afectan al núcleo de la Constituciñn
19

 

Locuțiunea adverbială indică introducerea unei concesii, arătând faptul că există soluții pentru 

oricare situație neprevăzută. Politicianul dovedește stăpânire de sine și de împrejurări.  

 

7. Mărci pragmatice de ordonare: por otra parte, primero…segundo, en primer lugar/ en segundo 

lugar.  

                                                             
13 Mariano Rajoy – MR, PP, Sesiñn Plenaria, Sesiñn nº 18, 30/11/2016. 
14 Rafael Catalá Polo - RCP, PP, Sesiñn Plenaria, Sesiñn nº 18, 30/11/2016. 
15 Juan Campo Moreno – JCM, PSOE, Sesiñn Plenaria, Sesiñn nº 18, 30/11/2016. 
16 Mariano Rajoy – MR, PP, Sesiñn Plenaria, Sesiñn nº 18, 30/11/2016. 
17 Juan Vicente Herrera – JVH, PP, Intervenciñn de Juan Vicente Herrera. Convenciñn Nacional del 

Partido Popular en Valladolid, 31 de enero de 2014. 
18 Juan Vicente Herrera – JVH, PP, Intervenciñn de Juan Vicente Herrera. Convenciñn Nacional del 

Partido Popular en Valladolid, 31 de enero de 2014. 
19 Oskar Matute Garcìa – OMG, Sesiñn Plenaria, Sesiñn nº 18, 30/11/2016. 
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a. MR: Por otra parte, también hay una gran batalla a nivel internacional por parte de Naciones 

Unidas en la lucha contra el sida. Espaða ya ha cumplido dos de los grandes objetivos para el aðo 

2020
20

 

Locuțiunea adverbială discursivă introduce ordinea ideilor în expunerea vorbitorului, 

realizând trecerea de la un subiect la altul.  

b. JVH: „Y desde luego también es una mala alternativa para Cataluða. Primero, por la ruptura de 

tantos vìnculos personales, familiares y afectivos con el resto de Espaða. Y segundo, por sus 

consecuencias econñmicas, financieras, comerciales y sociales, derivadas no sñlo de su ruptura con 

Espaða, sino también de su segura salida de la Uniñn Europea.‖
21

 

Conector discursiv, care arată ierarhizarea ideilor susținute. În primul rând, se amintește 

ruptura legăturilor personale, afective și familiare cu restul Spaniei, iar în al doilea rând 

consecințele economice, financiare, comerciale, sociale. Acestea sunt motivele pentru care situația 

Cataluniei nu este una benefică țării.  

c. MSS: En primer lugar, que esa es la vìa, la democráticamente correcta, cuando uno lo que plantea 

es modificar el marco de convivencia que nos hemos dado todos. En segundo lugar, que esa vìa, 

como usted sabe muy bien y lo ha dicho, exige consenso. Exige consenso en el punto de salida y en 

el punto de llegada, exige que nos pongamos de acuerdo en el diagnñstico de los problemas y 

también en las soluciones.
22

 

Conector discursiv orientativ, care stabilește ordinea responsabilităților pe care le are de 

îndeplinit partidul PSOE.  

 

8. Mărci pragmatice de recapitulare: resumidamente, en suma, en resumen, en consecuencia. 

a. „Resumidamente, dada la brevedad que me pide, hacer obras de infraestructura importantes; en 

realidad, más pasos subterráneos Eh... yo tengo una e[palabra cortada]... una serie de obras 

relacionadas en mi programa que tienen que abordarse necesariamente‖
23

 

Conector discursiv recapitulativ, ce are rolul de a face un rezumat al informațiilor transmise 

anterior, de a face să se înțeleagă care este informația necesară. 

b. JCM: Es una legislatura que olvidñ el incremento de la planta judicial, la modificaciñn de la planta 

y de los ñrganos judiciales. Es, en suma, una legislatura que olvidñ al ciudadano.
24

 

Locuțiunea adverbială anulează toate acuzațiile aduse noii legislaturi, cu puțin timp înainte de 

a ajunge la finalul discursului. Prin folosirea acestei locuțiuni adverbiale, vorbitorul aduce o singură 

acuzație noii conduceri, anume aceea de a neglija cetățeanul. Dacă unele persoane nu au fost atente 

pe toată durata discursului, este posibil să fi reținut ultima idee, care generalizează, de fapt, 

reproșurile aduse.  

c. PSP: „En resumen, los procesos de negociaciñn que se van a abrir van a tratar de intentar llegar a 

acuerdos para resolver los principales desafìos que tiene Espaða, que tienen que ver con la falta de 

oportunidades laborales‖
25

 

Conector discursiv recapitulativ; marchează intenția vorbitorului de a evidenția informația 

relevantă și de a pune accentul pe faptul că procesele de negociere vor încerca să rezolve 

principalele probleme pe care le are Spania, care au legătură cu lipsa oportunităților de angajare.  

d. PSP: „Mi propñsito, en consecuencia, es resolver los problemas de los espaðoles y las espaðolas.‖
26

 

                                                             
20 Mariano Rajoy – MR, PP, Sesiñn Plenaria, Sesiñn nº 18, 30/11/2016. 
21 Juan Vicente Herrera – JVH, PP, Intervenciñn de Juan Vicente Herrera. Convenciñn Nacional del 

Partido Popular en Valladolid, 31 de enero de 2014. 
22 Marìa Soraya Sáenz de Santamarìa Antñn – MSS, PP, Sesiñn Plenaria, Sesiñn nº 18, 30/11/2016. 
23  CORLEC/ POL/ APOL021A, http://www.lllf.uam.es/ESP/Corlec.html. 
24 Juan Campo Moreno – JCM, PSOE, Sesiñn Plenaria, Sesiñn nº 18, 30/11/2016. 
25 Pedro Sánchez Pérez – PSP, PSOE. Intervenciñn de Pedro Sánchez tras aceptar la propuesta de 

investidura. Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2016. 
26 Pedro Sánchez Pérez – PSP, PSOE. Intervenciñn de Pedro Sánchez tras aceptar la propuesta de 

investidura. Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2016 .  

http://www.lllf.uam.es/ESP/Corlec.html
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Conector discursiv recapitulativ, indică dorința vorbitorului de a aduce în prim plan esența 

mesajului transmis, a actului ilocuționar promisiv: rezolvarea problemelor existente în societate.  

 

Concluzii 

În studiul de față, s-a intenționat a se evidenția rolurile pragmatice ale unor adverbe – mărci 

pragmatice, în discursul politic spaniol actual. Intensificarea este sugerată prin intermediul 

adverbelor: asimismo, sinceramente, bueno, efectivamente. Introducerea unei explicații se 

realizează prin locuțiunile adverbiale: por ejemplo, es decir. Opoziția politicienilor este transmisă 

prin mărcile pragmatice adversative: tampoco. Consecința se introduce prin mărcile pragmatice 

consecutive: por tanto, por eso. Precizia informațiilor se evidenșiază prin locțiunile adverbiale: sin 

duda alguna, de verdad. Concesia este introdusă prin mărcile pragmatice concesive: aún así, en 

cualquier caso. Organizarea ideilor în discurs se obține folosindu-se mărcile pragmatice de 

ordonare: por otra parte, primero…segundo, en primer lugar/ en segundo lugar. Evidențierea 

ideilor importante enunțate în discurs se efectuează cu ajutorul mărcilor pragmatice de recapitulare: 

resumidamente, en suma, en resumen, en consecuencia. 
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Abstract:The Days and Nights of a Delayed Student by Gib I.Mihăescu illustrates humorously a provincialřs  

wanderings through the capital during an excessively prolonged studenthood, for 11 years. In all these 

years, without being concerned at all with his studies, as he does not sit for any of his exams, the hero spends 

his time with various amusements. He made a real career of leaving the rented accommodation at night, 
leaving behind the overdue rent and the wounded pride of the abandoned landladies. He uses the same 

method at restaurants, leaving without paying for his meals. The situation changes radically when he falls in 

love with an eminent PhD student. He now knows the suffering caused by an unrequited love. The novel ends 
tragically with the young womanřs death caused by a provoked abortion. The hero is totally changed after 

all these events and gives up on the shallow life he has led until recently. 

 
Keywords:amusement, study, feminity, love, death. 

  

 

Zilele și nopțile unui student întârziat de Gib I. Mihăescu este, înainte de toate, romanul 

unui tip, al unui aventurier neobosit al mahalalelor bucureștene, al unui maestru al înșelăciunilor și 

al unui meșteșugar al cuvintelor izbăvitoare de situații limită. După cum ne informează autorul chiar 

din titlu, avem de-a face cu un student veteran, iar, din primele pagini, înțelegem că studenția sa a 

depășit deja cu un an un deceniu. Bineînțeles că acest aspect pare, la prima vedere, neverosimil, 

însă, dacă aruncăm un ochi în biografia autorului (a cărui studenție aproape a egalat-o pe cea a 

personajului), înțelegem că, din perspectiva sa, exagerarea nu forța deloc limitele posibile ale 

realității. Cine este acest student întârziat? Nimeni altul decât Mihnea Băiatu – al cărui nume vine 

să întărească ipoteza rămânerii în urmă, a persistenței într-o anumită vârstă, a blocării într-un stadiu, 

în definitiv, a imposibilității de a se maturiza. Interpretând astfel numele, se impune următoarea 

întrebare: cum se justifică prezența unui personaj cu nume identic, dar cu un profil moral și 

intelectual total diferit? E simpu, omonimul său are rolul unui personaj auxiliar, el servește unei 

cauze, deloc nobile, a eroului, dar care-i evidențiază caracterul – aceea de a pune capăt îndelungatei 

studenții, cel puțin în ochii părinților săi. Referitor la succesele repurtate de omonimul său, Băiatu 

constată cu stupoare: „El termină cu toate specialitățile de la Litere: luă istoria, filozofia, latina, 

greaca, romanica, ba, ca secundare, mai luă pe deasupra româna și franceza. În fața rezultatelor, 

Mihnea rămase ca trăznit; chiar până acolo nu credea că ar putea merge cineva cu învățătura, oricât 

de vrednic ar fi și oricâtă dragoste de carte ar avea. Cineva, pe care-l mai chema și Băiatu 

‖(sublinierea noastră). Pasajul ne-a atras atenția nu atât pentru faptul că adâncește prăpastia dintre 

cei doi băieți, cât pentru comicul stârnit prin autoironie. De altfel, aceasta o vom mai întâlni pe 

parcursul romanului, fiind una dintre sursele principale ale comicului. 

 În fond, cu se ocupă acest tânăr student de nu reușește să-și finalizeze studiile, ba, mai mult, 

nu are luat nici măcar un examen? Mihnea Băiatu își trăiește viața după filozofia proprie, dar 

trăiește într-un imperiu al superficialității. Cele mai multe dintre succesele repurtate de el ne apar ca 

niște fapte mârșave, având toate la bază înșelăciuni. De pildă, deși se bucură de ajutor financiar din 

partea părinților pe care-i amăgește, la nesfârșit, cu licența, aruncă banii pe distracții mărunte și pe 

diferite jocuri, iar la restaurante mănâncă fără a plăti. Totuși, îi place întotdeauna să aibă bani 

asupra sa, astfel încât, dacă ar fi prins în încurcătură, să poată poza într-un individ corect și să se 

arate el însuși ofensat de suspiciune. Altă distracție este aceea de a părăsi locuințele închiriate în 
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miez de noapte, la adăpostul întunericului, lăsând în urma sa o chirie neplătită pe câteva luni, 

precum și o proprietăreasă înamorată, ducând lipsă de serviciile sale erotice. Sau, alteori, de 

plictiseală și strict pentru amuzamentul său, îi place să iște conflicte în plină stradă, unii protagoniști 

ai acestora ajungând chiar până la poliție, mai puțin el, cel care le-a provocat, întrucât, știm deja, 

specialitatea sa de bază este evadarea. Și, bineînțeles, veritabil Don Juan, sucește cu ușurința mintea 

femeilor, deși, singur o recunoaște, a adunat în palmaresul său doar femei simple, de mahala. 

Totuși, aceste escapade amoroase meschine ale protagonistului sunt explicate prin neșansa de a o 

întâlni pe fata visurilor. De fapt, ca mai toți eroii gibmihăiescieni, Băiatu tânjește după o iubire 

pură, adevărată. La un moment dat, aflându-se înaintea vestitei cafenele Capșa, i se oferă un superb 

tablou al feminității pe care-l admiră prin mijlocirea sticlei. La o examinare mai atentă, damele din 

interior nu răspund exigențelor ridicate în materie de feminitate ale protagonistului.  

 Romanul e constituit din două părți antinomice: prima ilustrează cu umor peripețiile lui 

Mihnea prin mahalalele bucureștene, oferindu-ne o radiografie amuzantă a acestora și a lumii 

pestrițe care le populează, în vreme ce a doua parte se axează pe sondarea psihicului, pe aventura 

interioară a ființei și are caracter tragic. Referitor la prima parte, Florea Ghiță face următoarea 

observație pertinentă: „Scriitorul încearcă aici să schițeze o nouă direcție a prozei sale, punând 

accentul pe anecdotic, pe observația realistă a mediului, surprinzând o mahala bucureșteană 

pitorească și tristă în același timp. Având în centrul acțiunii pe Mihnea Băiatu, descendentul lui 

«Mitică», bucureșteanul prin excelență, aventuros și sentimental, plin de vervă și o invenție bogată, 

cum l-a imortalizat I. L. Caragiale, prima parte a cărții are o factură specifică romanelor picarești, 

un ritm vioi și dinamic, cu conflicte ușoare și umor spumos, plin de culoarea timpului și a locului‖. 

Referitor la finalul romanului, același exeget observă: „ În cea de-a doua parte, prozatorul se 

reîntoarce la modalitățile obsesive din nuvele, la mijloacele de investigare a conștiințelor și a 

sufletului bântuit de neliniște al eroului. O lectură atentă a romanului pune în evidență faptul că 

această parte, dominată de analiză psihologică, nu descinde din prima, scriitorul lipind-o probabil 

ulterior, la reluarea și definitivarea operei.
1
 

Din primul paragraf al romanului, cititorul face cunoștință cu Mihnea Băiatu, „un trecător 

tânăr, cu aer mulțumit‖, (sublinierile noastre) surprinzându-i, poate, două dintre cele mai importante 

trăsături și constatând una dintre îndeletnicirile sale obișnuite: aceea de a-și căuta o gazdă. Și o 

găsește ușor, în persoana coanei Polixenia Nisipoiu, pe care o analizează în detaliu, trecând cu 

ușurință peste fizionomie (nu înainte de a constata cu narcisism vădit impresia pe care el însuși i-a 

produs-o femeii: „Îi plac mahalagioacei!‖) și insistând asupra trupului, de care se declară mulțumit: 

„Pântecul e drept c-a început să se bage de seamă, nu prea cine știe cât, nu-i vorbă, dar sânul se ține 

încă bine și caută semeț a ceartă. Piciorul, ceva-ceva cam dolofan, este însă nu se poate mai bine 

modelat...‖ Expertiza nu e deloc întâmplătoare, întrucât felul în care arată proprietara cântărește 

mult în decizia finala. Mihnea Băiatu urmează un tipic strict în ceea ce privește plata chiriei, aceasta 

e achitată dumnezeiește, la termenul fixat, în primele luni; flirtul, jocul tandrețurilor, ocheadele apar 

de la început, astfel că, fără excepție, fiecare gazdă cade în plasa acestui Don Juan de mahala, iar 

„amănuntul prozaic al chiriei‖ nu-i  mai încurcă deloc socotelile, fiind scutit, pe cale de consecință, 

de plată. La fel vor sta lucrurile și la coana Nisipoiu, pe care o cucerește din primele minute de 

dialog, făcând-o să-și piardă cumpătul și să-l aleagă drept chiriaș, în detrimentul altuia care-i oferise 

o sumă mai mare. Indubitabil, e un tip fermecător, afirmație care este dovedită nu doar prin puterea 

de seducție pe care o exercită asupra cucoanelor, ci și prin faptul că se face remarcat în orice 

context social, atrăgându-i pe toți de partea sa, ca un magnet. Naivul Bănică Nisipoiu este, pur și 

simplu, fascinat de șarmul acestui individ, care, cu o finețe de psiholog, știe să-și joace cărțile în 

funcție de interlocutor. Astfel, sesizând admirația grefierului pentru Drept, îi ține adevărate 

prelegeri pe teme juridice care-l încântă peste măsură, determinându-l să manifeste un respect 

considerabil față de doctorandul la Drept, cum s-a declarat chiriașul nostru, și apreciindu-i vastele 

                                                             
1 Florea Ghiță, Gib I. Mihăescu (Monografie), București, Ed. Minerva, 1984, p. 188. 
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cunoștințe în domeniu. Agreând discuțiile cu acesta, Nisipoiu îl invită în repetate rânduri la masă, 

dar această efuziune nu e pe placul protagonistului, întrucât îi încurcă socotelile pe care le are cu 

soția sa. Nu trece mult de la momentul instalării sale în noua odaiță până la dezvăluirea 

sentimentelor coanei Nisipoiu. Ca o adevărată mahalagioacă, în prezența soțului, femeia nu se 

sfiește să-i atingă tânărului picioarele pe sub masă. Deși amintește de el, jocul acesta vulgar al 

atingerii picioarelor nu are nimic din finețea și tandrețea aceluiași joc care a marcat începutul iubirii 

pasionale dintre Allan și Maitreyi. La scurtă vreme de la acest incident, Băiatu se bucură de tot ce-i 

poate oferi această femeie strașnică în materie de amor. Episodul erotic dintre cei doi se consumă 

exact în momentul în care, la cârciumă, conul Nisipoiu discută cu colegii săi, Vulpache și 

Piscupescu, pe tema infidelității, temă furnizată de un eveniment tragic din capitală: un tânăr este 

împușcat de soția șefului său cu care avusese o idilă și pe care decisese să o părăsească. Este acesta 

un prilej favorabil pentru Vulpache și Piscupescu de a-și înteți apropourile cu privire la menajul 

Nisipoiu. Întors de la cârciumă, grefierul alege o manieră interesantă de a-i relata Polixeniei 

evenimentul, conferind un aspect general faptelor prezentate și adoptând o atitudine agresivă. De 

fapt, scriitorul utilizează aici un procedeu detectivist, căci vinovata face mărturisiri despre care 

conul Bănică nu avea nicio cunoștință. Văzându-se posesorul unei perechi de coarne, grefierul trece 

în odaia alăturată, la domnul doctorand pentru a cere lămuriri. Aici, stupoare, chiriașul lipsește, în 

schimb, pe masă, Codul Penal este deschis la articolul 253: „Omorul săvârșit de către bărbat asupra 

soției sale...‖, o altă surpriză este scrisoarea primită de Băiatu de la tatăl său, pe care o găsește 

printre cursuri,  și din care înțelege că emeritul doctorand nu are nici măcar licența. În absența 

soțului, negăsind niciun obiect incriminator, Polixenia își înțelege nechibzuiala și nuanțează 

mărturia inițială, explicând că Băiatu a stat doar la o țigară în camera lor. Reîntors în camera 

rivalului amoros de acum, prieten îndrăgit cu o zi în urmă, domnul Nisipoiu rămâne perplex în fața 

avalanșei de cuvinte a chiriașului său. Acesta, încercând să înțeleagă motivul vizitei târzii, îl 

întâmpină pe grefier cu efuziune, ia inițiativa conversației și, asemeni unui vâslaș temerar care-și 

conduce barca în direcția dorită, conduce firul discuției în sensul dorit de el. Discursul e presărat cu 

termeni juridici, mai ales în punctele care vizeză acțiuni care l-ar putea tenta și pe Nisipoiu din 

ipostaza soțului înșelat, eroul încercând astfel să-l intimideze, facându-l să conștientizeze 

repercusiunile legale ale unor fapte prezumtive. În schimb, alte aserțiuni surprind lipsa cultivării 

unor principii morale, ceea ce stârnește amuzamentul cititorului, vădind un contrast puternic între 

aparență și esență. De pildă, următoare afirmație sună ilar din gura studentului întârziat: „ 

Imoralitatea, domnule! (...) a ajuns la culme; plutim, pot zice, într-un ocean de păcătoșenie.‖ 

Conștient de faptul că se află pe un teren nisipos, incertidunilor privind culpabilitatea în cazul 

triunghiului amoros le iau loc certitudinile privitoare la vina exclusivă a femeii: „Ți-ai găsit! Când 

vrea femeia... Te urmărește, domnule, vine după tine... îți iese în cale când nici cu gândul nu 

gândești... ba, dacă mai stai în aceeași casă cu ea, iți intră în odaie, domnule. I-a năzărit ei pe tine și 

pace!... Te nimerești ba pe jumătate îmbrăcat, ba în pat dimineața (Tresărire violentă la domnul 

Nisipoiu.) Tu zici pardon! Ea, că nu știu ce-a uitat aci când a scuturat ieri. (Nici Băiatu, nici 

Nisipoiu n-au băgat de seamă aci că doamna din lumea mare nu putea să scuture camera unui 

secretar.) A doua zi tu încui ușa... Îți bate la ușă. Taci. Bate mai tare. Strigă. Te face să crezi că 

Dumnezeu știe ce s-a mai întâmplat... Iei ceva pe tine, sumar; deschizi...‖ Insinuările sunt evidente. 

Scopul este atins. Deși ține să-i amintească din când în când că discută speța, încordarea conului 

Nisipoiu atinge cote paroxistice. Invitat la apel: „Ei, spune și dumneata acum, coane Nisipoiule, 

cine e vinovatul... dă și dumneata cu piatra! strigă el sfidător, apoi completă scoborând tonul: 

admițând că ești jurat...‖ conul Bănică nu răspunde, ci iese val-vârtej din cameră și se îndreaptă spre 

dormitorul conjugal. Ca în alte împrejurări critice (de exemplu, episodul din tramvai al întâlnirii cu 

familia Turcitu, de la care, conform propriului obicei, dezertase într-o noapte, lăsând o datorie 

considerabilă la chirie) locvacitatea îl salvează și de această dată. Însă Băiatu nu se bazează pe atât, 

ci iși ia geamantanul, are doar experiență în părăsirea locuințelor pe timp de noapte, și se îndreaptă 

spre locuința prietenului său, Grigoraș Idrișteanu. 
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După episodul cu Polixenia, protagonistul trece la o altă idilă și într-un alt stadiu al relațiilor 

sale amoroase, căci Vasilica Balaman, poreclită Vevé, este prima sa iubită –  studentă înscrisă la 

facultate cu acte în regulă, fără a avea însă vreun examen trecut, deși este înscrisă de patru ani, dar 

acest aspect importă prea puțin. Pe aceasta o cunoștea, de altfel, încă din perioada în care a stat la 

Nisipoiu și a flirtat cu ea de câte ori s-a ivit ocazia. La Balamance, se bucură de o atenție deosebită 

din partea femeilor. Tânăra domnișoară îl vizitează în odaie încă din prima seară. Un mobil ascuns 

au părinții fetei care vor s-o vadă căpătuită și-l consideră pe Mihnea o partidă bună. Ei îi întind 

băiatului o cursă, neștiind însă că au de-a face cu un maestru al înșelăciunilor. Sfaturile mamei îi 

scandalizează pe cititori, sfidând legile bunului-simț. După ce îi dă indicații clare cât să cedeze în 

fața băiatului, astfel încât, prins asupra faptei, să-l poată constrânge la un angajamnet matrimonial, 

învăluie totul în veștmântul moralei: „Un părinte, maică, o mamă, care te are numai pe tine pe lume, 

știe pănă unde trebuie să întindă morala pe care o dă copilului ei...‖   Protagonistul cade bucuros în 

lațul întins de cei trei, iar angajamentul final îi convine de minune: casă, masă, fără a achita nota de 

plată.  În timp însă, cu cât dorința de a o cunoaște pe Arina devine mai puternică, cu atât relațiile 

între cei doi sunt mai tensionate. Simțindu-se respinsă și scandalizată peste măsură de faptul că îl 

găsește citind cărți de filozofie, iar pe ea o ignoră complet, Vevé amenință să i le arunce în foc. 

Pledoaria pentru cărți sună ciudat din gura studentului întârziat: „Deocamdată citesc filozofie, 

pentru că un om al secolului de astăzi, un om cu adevărat civilizat, trebuie să știe de toate. Numai 

tâmpiții au oroare de cărți și nu numai că li e groază să pună mâna pe ele, dar și când le văd la alții, 

se reped și le smulg din mâini... și le aruncă pe jos... Cartea, cel mai sfânt lucru pe care l-a făcut 

omul de la începutul începuturilor și până acuma! rosti convins Mihnea. Mă dezguști!‖ Exclamația 

din final vădește disprețul față de Vevé. Licheaua de mahala manifestă, în această fază, un 

comportament mojic față de Vevé: trece de la indiferență la agresiune verbală și fizică. Când 

situația nu-i mai convine deloc, Mihnea –  un as al aranjamentelor de tot felul – știe cum să iasă din 

încurcătură. Pentru războiul de independență, pentru scăparea de hamurile Balamancelor și ale lui 

Vulpache, își găsește un aliat de nădejde în Dumitru Bobescu, primul său maestru în domeniul 

înșelătoriilor. Astfel, apelează la bunăvoința viitorilor presupuși socri pentru a-și găzdui un vechi 

prieten, haimana ca el, de altfel. Nu trece mult de la instalarea în casă a amicului până la prinderea 

în flagrant delict. Așa că, fără resentimente, în fond a contribuit din plin la acest mers al lucrurilor, 

Mihnea i-o lasă pe Vevé lui Dumitru Bobescu. Situație care-i convine de minune. 

În perioada șederii la Balamance, vizitele sale la universitate se întețesc. Pe de-o parte, îl 

curtează pe omonimul său, Băiatu Mih., al cărui succes la examene echivalează cu un succes 

personal, pe de altă parte, o urmărește pe Arina, de a cărei apariția este, efectiv, fascinat, însă, 

contrar propriului său obicei și caracter, nu îndrăznește să o abordeze.  Este surprinzătoare răbdarea 

cu care protagonistul îl curtează pe studentul eminent și-i urmărește îndeaproape toate acțiunile. 

Consumă inutil o energie pe care ar putea-o valorifica în propriu-i interes (real!). În lunga sa 

studenție, au existat momente în care s-a năpustit asupra studiului științelor juridice. Însă toate 

aceste tentative au eșuat lamentabil după două-trei zile. În fond, personajului i-a lipsit motivația de 

învățare. Mai bine de un an, urmărește traseul studențesc al omonimului său, îl caută cu disperat 

avânt când acesta lipsește perioade îndelungate și-l chestionează asupra intențiilor sale în privința 

studiilor pentru a se asigura de faptul că nu a renunțat la Drept și că numele său (care coincide cu al 

lui!) va figura pe listele celor licențiați. Ba chiar, la vremea potrivită,  îi plătește taxa pentru 

susținerea licenței, lăsându-i celuilalt timpul necesar pentru studiu. Participă la examene și 

intervine, atunci când are impresia că Mih. este nedreptățit de profesorii universtari, pe care-i 

numește în termeni foarte aspri „călăi inconștienți de suflete și inteligențe‖. Neavând experiența 

examenelor, nu înțelege jocul teatral al profesorilor și trăiește teama de a nu-l vedea promovat pe 

Băiatu Mih.; lumea universitară e caracterizată, din perspectiva studentului întârziat, ca fiind 

presărată: „ cu nemernicia care domnește în această lume, cu reaua voință ori cu ramolismentul care 

pun tot mai țeapănă stăpânire pe omenire, înfrângând temerare voinți și anulând stupid cele mai 

nobile și mai frumoase năzuințe‖. Mihnea Băiatu se suprapune, efectiv, peste tizul său, într-atât îi 

sunt de dureroase posibilele eșecuri sau, dimpotrivă, de dulci, eventualele succese.  În momentul 
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suprem al afișării rezultatelor, scopul său este atins: dorința părinților de a-și vedea (la propriu – 

doar pe o listă!) fiul licențiat este atinsă, iar oportunitatea de a huzuri pe spezele părinților – 

asigurată în continuare.  

Ceva se schimbă totuși în structura sa sufletească din prima clipă în care o zărește pe Arina. 

Don Juanul nu-și mai poate exercita puterea de seducție nici prima dată când doar el o zărește, nici 

când privirile li se intersectează și are confirmarea că nu-i este chiar indiferent fetei. Ba mai mult, 

când Băiatu Mih. vrea să le medieze întâlnirea, marele curtezan dă bir cu fugiții. E firesc! Până 

acum, cuceririle sale s-au oprit asupra unor proprietărese de mahala, în vreme ce Arina reprezintă o 

expresie a rafinamentului intelectual și a frumuseții feminine, căreia îi presupune o ascendență  

nobiliară (atribut obligatoriu al misterului feminin la Gib I. Mihăescu). În fața acestei fete se simte 

„dezarticulat, aneantizat‖, umil și nici nu e de mirare câtă vreme, văzând-o, are „presentimentul că 

pe dinainte-i trecuse unul din acele exemplare, despre care numai în cărți se spune – el nu văzuse 

până acum niciodată vreunul –  , ce trăiesc într-atât în lumea tot a cărților, încât, atunci când le vezi 

în viața de toate zilele, parcă ar fi descins din paginile cine știe cărui autor de literatură, ba chiar și 

mai grav, din literatură profundă, filozofie. Cum se va înfățișa dinaintea acestor ochi, care vor trebui 

să fie întorși din profunzimea țintei lor inaccesibile?‖ Deodată, seducătorul este anihilat de o 

timiditate excesivă, dublată de un sentiment de umilință. Pentru prima dată în cariera sa de 

aventurier amoros, pune la cale un plan ambițios, stabilit în cele mai mici detalii pentru a cuceri. 

Are certitudinea că nu se poate prezenta în fața Arinei fără cunoștințe temeinice în filozofie, 

domnișoara este doctorandă și asistentă la Istoria filozofiei, așa că, în loc să facă ceea ce știe cel mai 

bine – s-o seducă – alege să se pună pe studiul filozofiei. Sunt de-a dreptul suspecte răbdarea  și 

motivația personajului de a învăța o știință care-i este complet străină. Într-atât îi pare de 

inaccesibilă fata, încât ea e percepută drept „apariție de vis‖, „apariție suavă‖, „apariția de-o clipă‖ 

sau chiar „fantomă‖. Această himeră urmărită cu asiduitate și, în același timp, cu frica unei 

confruntări pe holurile facultății, care-i umple gândurile și-l transformă încet, dar iremediabil, va 

pătrunde în viața personajului după luni bune de tatonare. Însăși așteptarea neobișnuită este un 

indiciu clar al metamorfozei. Metamorfoză care se petrece treptat. Schimbările sunt anunțate 

sporadic încă din momentul în care doar o zărește pe holurile facultății. Iată, de pildă, lipsa de 

reacție la elogiile prietenului Dumitru Bobescu: „ Înainte vreme, de bună seamă, când primea laude 

și felicitări, pentru închipuite isprăvi ale sale, Mihnea se sinchisea prea puțin sau le primea cu 

sinceră emfază și cu un fir de ironie pe buze pentru păcălit; iată acum simțea un fel de stânjenire, 

care-i displăcea și-l plictisea... Hotărât lucru, se stricase ceva acolo, înlăuntru...‖ Apoi, făță de 

același prieten, părtaș odinioară la infamiile sale, simte o ruptură: „ Dar el simțea în sufletul lui, 

tocmai grație cruzimii și desolidarizării de Dumitru, o mare ușurare și o mare regenerare. Tot ce-a 

fost, tot ce s-a întâmplat până acum în viața lui i se păru infect și stupid – ba într-atâta că-i fu silă 

chiar de domnișoara Vevé, care se strecura spoită ca o păpușă de ceară în odaia lui pentru a-i aduce 

porția obișnuită de iubire serală și furișă‖. Tactica nouă în abordarea unei  fete, timiditatea excesivă, 

aplecarea spre studiul filozofiei, toate acestea sunt semne clare ale schimbării. Totuși, în ciuda 

acestor gânduri, comportamentul său oscilează între iubirea spirituală pentru Arina și plăcerile 

carnale cărora nu le poate pune punct. De exemplu, când Vevé intră resemnată în camera lui, la 

insistențele părinților (sic!), nici plânsul fetei, nici imaginea Arinei nu reușesc să pună frâu 

dorințelor carnale. Culmea! Gândul la Arina îl împiedică să-i ofere mângâiere. Fapta lui, în acest 

context, nu se deosebește cu nimic de cea viitoare a lui Noël, doar obiectul posedat diferă: „ Vevé 

intrase și, fără să-i arunce nicio privire, cu fața congestionată, cu răsuflet abia scăpând de sub 

presiunea indignării, s-a dezbrăcat în mijlocul camerei, zvârlind în scârbă veșmintele cu piciorul și, 

rămânând goală, s-a aruncat în pat cu un rânjet straniu, indecent și scârbit de sine însăși, în același 

timp (...) Atunci veni până la el, dinspre pat, freamăt de cearceafuri și-apoi un susur unduios și 

trist... Vevé plângea...‖ La mult timp după ce încetă plânsul „se dezbrăcă pe îndelete, căscând cu 

cruzime, intră alături de ea în caldul plapomei și beneficie de corpul ei inert, plictisit și somnuros, 

plictisit și somnuros el însuși, ca de un lucru‖.  
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Comportamentul protagonistului seamănă uneori cu cel al unui erotoman. Aflat la adăpost în 

culcușul lui Vevé, nu ezită să dea în continuare târcoale Fundăturii din dorința de a o întâlni pe 

Polixenia Nisipoiu, iar după ce o întâlnește, a doua zi e din nou în culcușul cald al fostei 

proprietărese, dejucând planurile de răzbunare ale acesteia. Nu-i vorbă, și Polixenia e bucuroasă de 

întorsătura lucrurilor. Negăsindu-l acasă pe Băiatu Mih., profită de serviciile gazdei, așa că vizitele 

se transformă în tot atâtea reprize erotice, care, în final, îl dezgustă pe protagonist. Cu alte cuvinte, 

prinde tot ce-i cade în plasă! Nici obsesia pentru Arina nu-l poate face să renunțe la aceste relații 

pur carnale. Acesta e, de fapt, adevăratul Mihnea, licheaua de mahala, de până la momentul 

întâlnirii efective cu idolul său. 

Surprinzător, după o așteptare atât de îndelungată, întâlnirea propriu-zisă se petrece în 

Fundătura Șapte Fântâni, iar cea care îl abordează e Arina. Atributele donjuanului nu mai există, 

dimpotrivă, el e gâtuit de temeri complet nefondate, de-a dreptul ilare: „ Vasăzică nu-l întreba întâi 

și întâi dacă a auzit cumva de filozofia postcartesiană sau măcar de teoria erorii.‖ Tema discuției e 

cât se poate de prozaică și... e domeniul forte al personajului: Arina îl chestionează dacă are 

cunoștințe despre vreo cameră modestă de închiriat. E ca o minge aruncată la fileu, iar personajul va 

profita din plin de această oportunitate, cutreierând zile în șir străzile mahalalelor bucureștene 

alături de frumoasa și eminenta domnișoară, în căutare de o locuință potrivită. În tot acest timp, 

între ei se creează o legătură puternică. Dar ceea ce părea a fi începutul unei frumoase povești de 

dragoste se spulberă într-o clipită când apare în peisaj Emanuel Maxim, poreclit Noël. Interesant e 

că trăsăturile care o fascinează la acest personaj, sunt tocmai cele pe care le posedă și Băiatu, dar pe 

care și le-a camuflat. Iată deci descrierea pe care Arina i-o face vechiului său prieten: „ E brut, dar 

natural acest nebun. Lipsit de orice afectare și dovedind totdeauna o franchețe adeseori supărătoare, 

dar foarte prețioasă. (...) câtă superficialitate, cât orientalism, câtă lene și cât tembelism, câtă 

necinste și incurie... Ți totuși, câtă inteligență naturală, paradoxal! Pe cât de primitivă, pe-atât de 

rafinată... Câtă subtilitate atavică de a face față măcar onorabil unui organism complex ca viața 

aceasta socială...‖ Mihnea rămâne perplex în fața efuziunii fetei, gândurile sale ne sunt dezvăluite 

de naratorul demiurgic: „ Gândea: iată unde duc cinci ani de filozofie! Să admiri un pehlivan ca 

Noël!‖ Alte aspecte neprevăzute la tânăra eminentă sunt preferința pentru muzica de petrecere de 

prin cârciumi obscure și încrederea excesivă în cei din jurul său, vădind necunoașterea vieții. La 

Mihnea, rămâne peste noapte după doar câteva zile de când l-a cunoscut, iar vechiului amic, Noël, e 

incapabilă să-i ghicească intențiile mârșave. Acest lucru conduce iremediabil spre deznodământul 

funest. Candoarea fetei n-are nicio valoare pentru doctorul obișnuit să obțină totul fără nicio sforțare 

și să privescă lucrurile cu maximă superficialitate. Replica searbădă care succedă violul e de o 

brutalitate echivalentă actului pe care l-a înfăptuit: „Nu mai existe virgine în ziua de azi...‖ Mutarea 

Arinei la Mihnea nu e, nici pe departe, un pas premergător oficilaizării relației dintre ei, așa cum 

crede băiatul, ci un liant între episodul dureros prin care fata a trecut și finalul tragic. Orbit de 

dragoste, Mihnea e incapabil să înțeleagă durerea reală a fetei și motivul pentru care ea i-a cedat cu 

ușurință. Ultimele pagini ale cărții sunt de un dramatism extraordinar. Planul urzit de Arina pentru 

a-l pedepsi pe Noël se întoarce împotriva ei înseși. După o absență de patru luni, petrecute alături de 

propriu-i călău, fata revine spășită în odaia lui Mihnea. Bucuria reîntâlnirii e anulată de mobilul ei. 

Astfel, protagonistul află că tânăra poartă în pântec copilul său, zice ea, și-i cere ajutorul pentru a 

scăpa de rușionasa povară. Episodul e în măsură să releve superficialitatea fetei: „ Băiatu o ascultă 

cu toate simțurile răscolite de stupoare, de furie, de jignirea cea mai cruntă: aceasta poate fi Arina 

Velovan, studenta eminentă, floarea Universității, asistentă la unul din cele mai grele și mai 

frumoase cursuri: istoria metafizicii – fala profesorilor și mândria părinților... Aceasta e fecioara cu 

ochii pierduți în infinit, femeia asta care tratează atât de comercial un lucru atât de obscen...?‖ 

Dezamăgirea este evidentă. Este acesta momentul în care Mihnea o coboară pe tânăra adorată de pe 

piedestalul pe care o înălțase chiar din prima clipă în care a văzut-o. Probabil acesta este motivul 

pentru care nici nu i-a propus să accepte paternitatea copilului, ci a intrat în jocul bolnav al Arinei, 

mai ales că în minte îi stăruia ideea morții și teama de repercusiuni. Sentimentul de adorație e 

înlocuit de unul de compătimire: „Și el se cutremură de propriul său rânjet și de câtă animalitate stă 
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pretutindeni pe lume. Și i-e milă de ea, singură, subțire și frumoasă, în mijlocul generalei ferocități‖. 

Nu ezită să-i amintească păcatul capital de care e vinovată: „Ai greșit, Arina... ai greșit... ai trădat pe 

filozofii tăi, pe toți înțelepții lumii, pentru fiara superbă din junglă...‖ Paginile care zugrăvesc 

durerea Arinei sunt de o forță sugestivă covârșitoare: „ Mihnea o privea zbătându-se ca o pasăre 

tăiată, rostogolind ochi îngroziți, gemând la început înfiorată, apoi din ce în ce mai resemnată, mai 

dornică: «mor, aș vrea să mor».‖ Momentul morții ia aspectul ludic al ascultării unei povești cu 

zmei, alunecarea în moarte e percepută ca o alunecare grea în somn: „O mână păroasă se întinde 

spre ea, cu degetele încârligate, așa ca-n toate poveștile copilăriei, care-i vin acum fără nicio 

legătură în minte și-i picură două lacrămi în colțul ochilor. Mâna se întinde încet; ea vrea să se 

ferească, dar e cu neputință. Întocmai ca-n poveștile de demult ea e fixată pe loc de-o putere 

fascinatoare. Mâna a atins-o acum: ea se cutremură din creștet până-n tălpi; dar părul negru, 

abundent de pe ea, e așa de moale și mângâierea-i așa dulce! O răcoare molcomă, care-i îngheață 

ușor, ușor, corpul mistuit de flăcări. Ea privește cu neîncredere încă pe moșneagul urât, care-i râde 

acum blând; mâna lui e atât de rece și de alinătoare. Un zmeu bun, îngână gândul ei și ochii i se 

închid și buzele zâmbesc: e fericită acum și i se pare că adoarme ca un copil în brațele doicii, tocmai 

când povestea a ajuns la zmeul cel groaznic, care știe să încânte așa frumos... ca s-o atragă în groapa 

neagră și fără fund... prea târziu... degeaba o mai îngrozește doica... i-e somn... i-e așa de somn...‖ 

Mihnea, tolănit în pat lână ea, cade într-o stare de inerție. Incapabil să facă vreo mișcare, stă lângă 

cadavrul fetei, iar mintea îi este înțesată de imagini halucinante, în stilul atât de caracteristic al 

autorului. Declinul emoțional al eroului, începând cu reîntoarcerea Arinei, este evidențiat magistral. 

Urmărind retrospectiv soarta Arinei, putem decela următoarele ipostaze: 1) femeia inaccesibilă care 

ilustrează, prin excelență, misterul feminin, de o frumusețe izbitoare și de un rafinament intelectual 

captivante și inhibitoare; 2) femeia avidă de a ieși din turnul de fildeș oferit de studiu și de a se 

integra în jungla urbană 3) femeia căzută în fața examenului vieții reale, învinsă de o brută. 

Dosarul morții e anchetat de nimeni altul decât Bănică Nisipoiu. Revoltat la început și 

convins de vina băiatului, el își schimbă atitudinea în momentul în care găsește în haina 

personajului lista celor licențiați. Listă pe care se regăsește și Mihnea. E evidențiată, din nou, 

aprecierea grefierului pentru înaltele studii, doar că, în punctul în care a ajuns romanul, e mai greu 

de stârnit amuzamentul cititorului, deși intenția e, probabil aceasta. Superflue ni se par și 

informațiile referitoare la coana Nisipoiu, care l-a căutat disperată. De această dată, Mihnea nu face 

nici un efort pentru a se salva și, culmea, deși nu și-a dorit neapărat asta, achitarea vine tot printr-o 

înșelăciune, pe care nu o provoacă, dar o acceptă tacit.  

În partea a doua a romanului, scriitorul schimbă macazul (însă nu brusc, la o privire atentă, 

constatăm că transfigurarea eroului se produce treptat), ceea ce-l contrariază pe cititor. Prea a fost 

plină de haz prima parte, ca să putem accepta cu ușurință finalul. Cititorul s-a obișnuit cu un tip, pe 

care în final nu-l mai regăsește. Acesta este și motivul pentru care mare parte a criticii literare vede 

finalul lipsit de verosimilitate De fapt, scriitorul și-a ucis tipul pentru a-și salva personajul. Cu toate 

că a doua parte e, cu siguranță, incomodă, ea cuprinde pagini de o frumusețe extraordinară. 

Abisurile sufletești ale personajelor ies la iveală cu o forță nebănuită. În fapt, scriitorul „ se 

reîntoarce în ultima parte, la modalitatea care l-a consacrat, la analiza unor psihologii limită, a 

zonelor nebuloase ale sufletului bântuit de obsesii și idei fixe, însetat de un ideal de puritate‖.
2
 

Vorbind despre seducție, Gabriel Liiceanu pornește de la etimologia cuvântului pentru a-l 

interpreta. Aflăm astfel că latinescul seduco are semnificația de „a duce la o parte‖, „a trage la o 

parte, „a lua deoparte‖. Seducătorul, luând pe cineva de partea sa, îl poate duce de partea corectă a 

lucrurilor sau, dimpotriva, de partea greșită. Astfel, distinge „seducția divină, a maestrului și a 

iubitorului‖ și „seducția lipsită de iubire și care îl face pe cel sedus să se piardă‖. În plus, seducția 

„cade pe un teren pregătit de așteptare și dorință. Există un a priori al dorinței care plutește peste 

lumea oamenilor, un orizont în care ne scăldăm cu toții și în virtutea căruia seducem și putem fi 

seduși‖. În continuare, nuanțează: „ Seducătorul e cel care face cu putință «trăirea de satisfacere» în 

                                                             
2 Florea Ghiță, op. cit., p. 190. 
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orizontul unei dorințe care nu și-a consumat niciodată obiectul‖. Mai mult, „ la capătul oricărei 

seducții se naște o lume aparte, adică tocmai lumea care a rezultat din separația pe care o instituie 

seducția, din acea ducere-și-luare-de-o-parte. Cel care a fost sedus a fost scos din ordinea obișnuită 

a lumii, a fost luat de o parte‖.
3
 Acceptând această interpretare a actului de seducere și a 

seducătorului, suntem obligați să conchidem că i-am atribuit greșit lui Mihnea Băiatu titulatura de 

seducător, în fapt, el nu seduce pe nimeni, nu duce pe nimeni de-o parte, fie ea rea sau bună. Tot 

ceea ce trăiește el până la întâlnirea efectivă cu Arina se poate reduce la două cuvinte: trăire carnală. 

El este cel sedus de Arina. E beneficiarul seducției divine, căci e dus de partea bună a lucrurilor. 

Arina îl scoate, ireversibil, din mlaștina în care se tăvălise atâția ani, conducându-l spre împlinirea 

ființei. Această ireversibilitate a turnurii din viața eroului e subliniată în episodul final când Mihnea, 

căutat pentru a cine știe câta oară de vechii prieteni, dar veșnicele haimanale, refuză să le deschidă 

și se adâncește în studiul filozofiei. Protagonistul a fost salvat, dar prețul a fost plătit de Arina. Ne 

atrage atenția o afirmația a lui Mihail Diaconescu potrivită contextului și care completează cele 

enunțate mai sus: „ Gib I. Mihăescu leagă aspirațiile bărbatului spre eternul feminin de descoperirea 

propriei sale substanțe. Drama erotică devine o dramă a cunoașterii de sine, cu ecouri existențiale 

tot mai largi. Amorul e considerat astfel, în sens absolut, ca un mijloc de pătrundere în relațiile care 

îl leagă pe individ de restul lumii, ca o poartă spre infinit‖.
4
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 Numeroși istorici și teoreticieni literari din secole diferite, observă cu precădere, faptul că, 

sintagma „literatură fantastică‖, desemnează acele opere de factură foarte diversă, care nu pot fi 

justificate. Tentativele de definire ale acestei literaturi sunt numeroase și sunt născute din dorința de 

restaurare a unei ordini preexistente, iar printr-o abordare sincronică și diacronică, se urmărește și se 

încearcă definirea conceptului și a conținuturilor pe care acesta le-a avut de-a lungul istoriei. 

 În prefața Elixirului de viață lungă. Proză fantastică franceză, Irina Mavrodin afirmă că 

„epitetul de fantastic pentru a desemna anumite opere literare, impune odată cu apariția către 

sfârșitul secolului al XVIII-lea, nu numai în Franța ci și în Europa în general, a unui nou tip de 

povestire care va cunoaște un enorm succes în secolul al XIX-lea, și-anume povestirea fantastică‖
1
. 

Acest nou tip de povestire se află „în relație de analogie dar și de opoziție, cu un alt tip de povestire, 

care în doctrina estetică franceză este numit „le merveilleux‖, „miraculosul‖, categorie ce vizează 

clarificarea conceptului de „literatură fantastică‖
2
. 

 O altă definiție a conceptului de literatură fantastică, ne este oferită de Ovidiu Ghidirmic, 

care afirmă că, înainte de a defini acest concept, „trebuie să repunem în discuție chiar statutul, 

condiția literaturii și să ne întoarcem la problema raportului fundamental: artă-realitate‖
3
. Referitor 

la concepția aristotelică despre artă, filosoful, afirmă că „n-a înțeles arta ca o copie fotografică, ca o 

reproducere mecanică a realității, interpretată, denaturată a teoriei imitației și a principiului 

verosimilității, care se produce, de pildă la teoreticienii clasicismului și naturalismului.‖
4
 

 Aristotel stabilește așadar, în poetica sa, deosebirea dintre istorie și poezie, dintre misiunea 

istoricului și cea a poetului, căci „unul înfățișează fapte aievea întâmplate, iar celălalt fapte ce s-ar 

putea întâmpla.‖
5
 

 Alexandru Săndulescu, în Dicționarul de termeni literari, ne conturează o definiție a 

termenului de fantastic, care „provine din fr. Fantastique, lat.lit.phantasticus care înseamnă „privitor 

la imaginație‖, (phantasma=plăsmuire) și semnifică lucruri imaginate, de necrezut, ajungând să 

definească, prin extensie, literatura populată preponderent de produse ale imaginației și 

fabulosului.‖
6
  

                                                             
1  Elixirul de viață lungă. Proză fantastică franceză, Editura Minerva,București, 1982 p.IX 
2 Ibidem 
3 Ovidiu Ghidirmic, Proza fantastică românească și vocația fantasticului, Craiova, Scrisul românesc, 2005,p.5 
4 Ibidem 
5 Ibidem 
6 Al. Săndulescu, Dicționar de termeni literari, Ed. Academiei, 1976, p. 170-171 
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 Romantismul a stimulat dezvoltarea literaturii fantastice, începând cu E.T.A Hoffmann, care 

era unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai genului. Alți autori precum, E.A. Poe, Villiers de l 

Isle Adam, Lovecraft au consolidat și au pregătit terenul literaturii fantastice, ca mai apoi prin 

scrierile lui Jules Verne, H.G. Wells, să se nască o literatură științifico-fantastică, foarte bogată, dar 

manierizată oarecum în zilele noastre.  

 Eseistul francez, Roger Caillois, consideră că „există o opoziție, între fantastic şi feeric (sau 

miraculos), pentru a propune ulterior o nouă opoziţie, între fantastic şi science-fiction. 

Fundamentală rămâne însă, antiteza: fantastic-miraculos, destul de paradoxală pentru cel insuficient 

familiarizat cu problemele în discuţie. În ambele cazuri avem de-a face cu universuri fictive, dar 

distinct structurate ce întrețin relaţii deosebite cu realitatea‖
7
.  

 De exemplu, „În miraculos, în basm, cu lumea lui populată de zâne, vrăjitori, genii bune şi 

rele, totul se situează de la început pe tărâmul imaginarului şi-al irealului, peripeţiile povestite, nu 

încearcă nici o clipă să pară posibile, ele nu comunică în nici un punct cu realitatea sau cu ceea ce  

convenim să numim realitate‖
8
.  

 Fantasticul, în schimb, urmăreşte prin evocarea unor apariţii stranii, insolite și pline de 

mister, să  tulbure şi să răvăşească realitatea și sentimentul nostru de realitate sau ceea ce 

considerăm a fi cert. Plăsmuirile imaginaţiei fantastice nu se mişcă în spaţiul ireal, îndepărtat al 

feeriei, ci iau naștere în mijlocul unei realități obişnuite, banale, având capacitatea de a instaura 

teroarea. Fantasticul ar avea drept obiectiv „instituirea unui climat psihologic particular, făcut mai 

ales din anxietate, perplexitate în faţa misterului insondabil, opresiune interioară‖
9
.  

 O posibilă definiție a fantasticului, a fost formulată încă din secolul al XIX-lea, și a fost 

găsită prima dată la filosoful  rus Vladimir Soloviov: „În cazul adevăratului fantastic este 

întotdeauna păstrată posibilitatea exterioară şi formală a unei explicaţii simple a fenomenelor, dar, 

în acelaşi timp, această explicaţie este cu desăvârşire lipsită de orice probabilitate internă― (citat de 

Tomaşevski). Vorbim aici despre un fenomen ciudat care „poate fi explicat în două moduri: prin 

cauze de tip natural sau supranatural. Posibilitatea de a ezita între aceste două tipuri dă naştere 

efectului denumit fantastic‖
10

. 

 Dacă ne raportăm la textele canonice, regăsim și alte definiții ale fantasticului. De exemplu, 

Castex în Le Conte fantastique en France (Povestirea fantastică în Franţa) scrie : ,,Fantasticul se 

caracterizează printr-o irumpere brutală a misterului în cadrul vieţii reale‖
11

. Louis Vax, în LřArt- et 

la Littérrature fantastique (Arta şi literatura fantastică) : „Povestirea fantastică... vrea să ne 

prezinte nişte oameni asemenea nouă, locuitori ai lumii reale în care ne aflăm şi noi, azvârliţi dintr-o 

dată în inima inexplicabilului‖
12

.  

 O carte de căpătâi,  care deschide în mod magistral epoca povestirii fantastice și conferă o 

definiție esențială a acestuia, este Manuscrisul de la Saragosa de Jan Potocki, unde sunt prezentate 

o serie de evenimente ciudate. Eroul și naratorul cărții, Alfons van Worden, traversează munţii 

Sierra Morena, declarând la finalul evenimentelor stranii: „Nu mai ştiam dacă am alături nişte femei 

sau nişte iazme înşelătoare―
13

.  

 Teoreticianul francez, Roger Caillois,  încearcă, mai apoi, să definească fantasticul în 

manieră personală, acordându-i pentru început, „semnificația de neliniște și ruptură‖, corelând-o cu 

o altă semnificație, complementară: „Fantasticul nu-i fantastic, decât dacă se înfățișează sub forma 

unui scandal inadmisibil pentru experiență sau rațiune‖
14

.  În finalul studiului său, teoreticianul 

francez ne oferă într-o formă mult mai completă, o definiție a fantasticului: „Atât de adevărat e că 

                                                             
7 Roger Caillois, Antologia nuvelei fantastice, Editura Univers, București, 1970, p.5 
8
 Ibidem 

9 Ibidem  
10 Tzvetan Todorov, Introducere în literatura fantastică, Editura Univers, București, 1973, p.43 
11 Ibidem 
12 Ibidem 
13 Ibidem., p45 
14 Ibidem 
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fantasticul înseamnă o întrerupere a ordinii recunoscute, o năvală a inadmisibilului în sânul 

inalterabilei legalități cotidiene și nu substituirea totală a universului exclusiv miraculos. ‖
15

 

 În prefața Antologiei nuvelei fantastice a lui Roger Caillois, Matei Călinescu, atribuie o 

definiție a conceptului de fantastic, considerând că, acesta desemnează ceva ce „există doar în 

imaginaţie, ceea ce este, deci, lipsit de realitate, plăsmuire a purei fantasii (phantasia).‖
16

. Desigur 

că după această definiție a termenului, au început să apară în limbile europene, diferite accepțiuni 

inedite ale acestui concept de fantastic, cum ar fi: „extraordinar, extravagant, bizar, ciudat, grotesc, 

excentric, insolit, absurd, iraţional, halucinatoriu.‖
17

 

 Matei Călinescu, consideră că fantasticul reprezintă  o „ruptura în ordinea semnificaţiei‖, 

precum și tulburarea acesteia. Această ruptură se produce atunci când ne așteptăm cel mai puțin, ea 

poate interveni brusc și poate avea efecte buimăcitoare. Comparând ruptura cu procesul complex al 

visării, foarte lent, de altfel, teoreticianul consideră că aceasta, apare, „ca o voluptuoasă sfâşiere, ca 

o dulce desprindere a simbolurilor de ceea ce simbolizează ele în mod obişnuit, pentru a primi o 

încărcătură obscură.‖
18

 

 Fantasticul este așadar, un fenomen terifiant, poetic, visător, gotic, dar și ironic prin 

întâmplările lui cu nuanță satirică. De exemplu, povestirea Pierderea respirației de Edgar A. Poe, 

transpune în manieră grotescă arhicunoscutul motiv al umbrei pierdute, iar Nasul lui Gogol, 

surprinde folosirea într-un mod ironic al motivului dublului, căci „sciziunea personalităţii e aici 

figurată printr-o derizorie pierdere anatomică (nasul care devine  un personaj în toată regula, un 

dublu al „eroului―). Ironie a fantasticului, dar şi fantastic al ironiei.ŗ
19

 

 O altă definiție de natură psihologică, încearcă să ofere și să acrediteze aceeași dorință de 

teamă, groază și coșmaresc asupra fenomenului discutat, fiindu-ne oferită de Marcel Brion, în 

lucrarea sa intitulată Arta fantastică, exegetul văzând în fantastic: „o sinteză a formelor în care 

neliniștea seculară a omului, hăituit de spaimă și frică, a proiectat imaginile anxietății sale, 

încercând poate să se elibereze astfel de ele, și chiar în anumite cazuri, să le exorcizeze‖
20

 

 Marcel Brion, vede fantasticul actual ca pe „un Fantastic pe cale de a se forma mult deosebit 

de ceea ce am denumi Fantasticul clasic‖
21

. Omul de astăzi, are o sensibilitate aparte față de 

fantastic, căci neliniștile vechi și frământările interioare ale acestuia sunt înlocuite cu altele noi, care 

rămân la fel de proeminente. 

 Fantasticul modern, adică cel al epocii noastre, după cum afirmă și Ovidiu Ghidirmic în  

Proza românească și vocația originalității, „corespunde noilor neliniști, spaime de necunoscut și n-

are echivalent în epocile precedente, prin reprezentarea lumilor posibile și a vieții de pe alte 

planete.‖
22

 

 Căutând motivații psihologice, teoreticianul francez, Roger Caillois definește literatura 

fantastică, în termeni mai accesibili, ca un „joc cu frica‖, citând o vorbă celebră de duh a doamnei 

Du Deffand: „Credeți în fantome? Nu, dar mă tem de ele.‖
23

 

 Tzvetan Todorov, încearcă să definească fantasticul modern prin raportare la așa-numita 

teorie a ezitării, care nu este specifică fantasticului de tip mitologic, căci în cazul celui din urmă, 

ezitarea nu se produce de fiecare dată, cu toate că, aceasta ocupă un rol extrem de important în 

cadrul literaturii fantastice. 

                                                             
15 Ibidem 
16Antologia nuvelei fantastice,op.cit., p.5 
17

 Ibidem 
18 Ibidem.,p.9 
19 Ibidem 
20 Marcel Brion, Arta fantastică, Editura. Meridiane, Buc., 1970, p.5 
21 Ibidem 
22 Ovidiu Ghidirmic, Proza românească și vocația originalității, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1988, p.23 
23 Roger Caillois, De la feerie la Science-Fiction, în Eseuri despre imaginație, Univers, București, 1975, p.145 
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  În încercarea de a da o definiție cât mai clară a fantasticului modern, teoreticianul francez, 

Roger Caillois, pornește de la ideea că, fantasticul propriu-zis este „posterior miraculosului și 

feericului din basme și le înlocuiește‖
24

 

 Prin urmare, cadrul fantasticului, după cum spune și Roger Caillois, „nu este pădurea vrăjită 

a Frumoasei Adormite, ci sumbrul univers administrativ al societății contemporane‖
25

. 

 Ovidiu Ghidirmic este de părere că: „Miraculosul și feericul sunt incapabile să suscite fiorul 

fantasticului și să cultive misterul‖
26

. Prin urmare, Roger Caillois ca și mulți alți cercetători, 

consideră că fantasticul își face apariția spre sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al 

XIX-lea, ca și curentul romantic. 

 Majoritatea cercetătorilor literaturii fantastice fixează data impunerii fantasticului modern 

spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, o dată cu momentul apariției romanului gotic, negru, de 

teroare, englez, reprezentat de Horace Walpole, cu Castelul din Otranto, și de Ann Radcliffe, cu 

Misterele castelului Udolpho, având ca sursă „interesul pentru medievalism, cu întâmplări pline de  

neprevăzut și de spaimă, petrecute în locuri singuratice și misterioase(castel, mănăstiri), bântuite de 

stafii și duhuri malefice, creând o atmosferă terifiantă, supraîncărcată, grea, apăsătoare, cu episoade 

palpitante, soluții miraculoase, cu deschidere spre exotism și senzațional, cunoscând un întreg 

arsenal de procedee și de mijloace, căzut repede în desuetudine‖
27

. 

 Edgar Allan Poe constituie, fără îndoială, cea mai autoritară voce auctorială  din secolul al 

XIX-lea în domeniul fantasticului supranatural. Dezvoltarea literaturii terorii din a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea nu s-ar fi putut dezvolta altfel în absența lui Poe. 

 Dintre cele mai bune opere realizate de Poe rămân: Prăbușirea casei Usher(1839) și Masca 

morții roșii(1842). Prăbușirea casei Usher exploatează motivul casei bântuite, iar a doua este 

centrată asupra izbucnirii unei epidemii de ciumă în abația fortificată a prințului Prospero este 

sinonimă cu cea a lui Camus, în prima fiind prezentă boala psihică și dezechilibrul social, iar în a 

doua, la fel, boala și contagiunea. 

 În ceea ce privește literatura engleză, constatăm că fantasticul modern se impune aici spre 

sfârșitul secolului al XVIII-lea, o dată cu apariția romanului gotic, negru, de teroare englez, 

reprezentat de Horace Walpole cu Castelul din Otranto, și de Ann Radcliffe, cu Misterele 

castelului Udolpho. 

 Asistăm aici la niște întâmplări pline de spaimă și de neprevăzut, petrecute în locuri 

singuratice și misterioase(castel, mănăstiri), bântuite de stafii și duhuri malefice,creând o atmosferă 

terifiantă, grea, apăsătoare, cu episoade palpitante, soluții cu deschidere spre exotism și senzațional. 

 Momentul conștientizării fantasticului și al impunerii definitive ale acestuia, îl constituie 

romantismul. Reprezentanți de seamă ai romantismului german, ca E.T.A Hoffmann, Achim von 

Armin, etc. au mers pe formula basmului cult, creând un teritoriu benefic. Episoade tulburătoare 

apar în romanul Elixirele diavolului (1815-1816), construit în jurul motivului dublului. Întreaga 

ficțiune este caracterizată de materia fanteziei și de neliniște. 

 În literatura rusă, Nikolai Gogol este considerat maestrul absolut al povestirii terorii, 

împărtășind la fel ca și Hoffmann fascinația pentru diabolic. Nuvela O  răzbunare teribilă, are în 

centru figura unui vrăjitor înspăimântător și ucigaș de copii. 

 Guy de Maupassant prin nuvela Le Horla. Terifiantul lui Maupassant este nutrit nu de ceea 

ce se spune, ci de ceea ce rămâne sub tăcere. Titlul nuvelei este aparent simplă onomatopee lipsită 

de sens, dar este foarte sugestiv pentru natura ambiguă a misteriosului personaj care-l torturează 

psihologic pe narator.  

 Desigur,  numele Horla, afirmă Cătălin Ghiță „fiind compus din morfemele hors(afară) și 

la(acolo)‖, este vorba așadar despre o entitate de dincolo, despre o esență ontologică, ce eludează 

                                                             
24 Ovidiu Ghidirmic, op.cit.,p. 20 
25 Ibidem 
26 Ibidem 
27 Op.cit., p.40 
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percepția comună. Maupassant, mai spune Cătălin Ghiță, ne oferă în Le Horla, „cel mai edificator 

document natural despre laboratorul supranatural al terorii.‖
28

  

 Alexandru George în prefața volumului Masca.Proză fantastică românească, afirmă că, 

„fantasticul se poate presupune a se fi născut cu prima intruziune a unui element insolit, dar 

îndeajuns de plauzibil pentru a tulbura totul într-o relatare de perfectă coerență sau platitudine, 

rămânând totuși neexplicat.‖
29

. Făcând referire la conceptele de minciună, estetic, și minciună 

estetică, teoreticianul este de părere că, „fantasticul se înfățișează poate ca expresia cea mai directă, 

deși aparent mai complicată a însăși minciunii estetice, a puterii formatoare și în același timp 

deformatoare a minții omenești, precum și a dispoziției și chiar plăcerii ei celei mai secrete de a se 

lăsa înșelată cu perfectă bună știință.‖
30

 

 Un simbol important regăsit în sfera narațiunii fantastice este cel al visului, care are 

capacitatea de depăși planul realității cotidiene, și de a tulbura planul conștiinței. Visul are 

semnificație, abia atunci când își pierde incoerența, confuzia sau caracterul acut al emoțiilor. Din 

cauză că acesta nu are o durata prestabilită, are proprietatea de a prelungi existența umană 

normală,dar și faptele din planul realității.  

 Alexandru George, observă că, visul are caracter fantastic, afirmând: „Caracterul său 

fantastic și deci rolul său într-o astfel de narațiune este marcat tocmai de nefirescul logicii sale și a 

legăturilor bizar semnificative cu ceea ce individul trăiește sau gândește în existența lui 

cotidiană.‖
31

. Visul, ca fenomen oniric, păstrează o coerență neașteptată, și „constituie semnul 

insolitului autentic, investindu-l cu un sens neașteptat care poate rupe ordinea realității, deschizând 

spre adâncimi nebănuite perspective cu punctul de pornire în cea mai strictă banalitate.‖
32

 

 Nu orice eveniment emoționant, inexplicabil care produce o tulburare adâncă în viața unui 

individ poate fi considerat fantastic, de exemplu, dacă ne raportăm la moarte, putem constata că, 

pentru omul modern, aceasta este dureroasă și inexplicabilă. Fantasticul, de cele mai multe ori, ne 

oferă o problemă, care duce spre identificarea unei soluții. Atmosfera fantastică a unei povestiri este 

implicit întreținută de un conflict prelungit și fără soluție însoțit de incompatibilitatea umană de a 

afla o explicație pentru cauza tuturor lucrurilor, care rămâne suspendată. 

 Personajele sau eroii care trăiesc aventura fantastică sunt considerați a fi, niște „inși capabili 

de a-și exercita inteligența, dar trebuie să dobândească acea profesiune franc prozaică, ce îi ferește 

de toate deșertăciunile și capcanele iluzionării‖
33

. Atmosfera povestirilor fantastice este una cețoasă, 

iar personajele prezintă o sensibilitate exacerbată, suferind de boli, decese, curiozitate activă. Fiind 

supuși unor situații nervoase excepționale, personajele trebuie să dea dovadă de o veritabilă 

luciditate a minții, să fie cerebrali și să posede un stil deductiv. În cele mai multe cazuri, personajele 

se resemnează în fața inexplicabilului și a ceea ce nu pot controla, căci ideea clarificării pune 

stăpânire pe personaje. 

 În planul imaginar, fantasticul este considerat ca „o revanșă a realității, nu ca o adâncire în 

misterele tulburătoare ale acestuia‖
34

. Raportându-ne la feeric și la miraculosul negru, constatăm că 

acestea creează o atmosferă generală nefirească, iar spiritul poetic își propune, iar mai apoi reușește 

să înfrângă fatalitatea, care reprezintă o apăsare a realității, o dorință de a fi numai ea însăși. 

 Ion Biberi, un alt teoretician, de această dată român, privește fantasticul ca pe o categorie 

mentală. În eseul, Fantasticul, atitudine mentală, acesta îl supune determinărilor de natură psiho-

mentale, afirmând totodată că: „Spre deosebire de imaginarul obișnuit, pe care se bizuie viziunile 

lirice, realiste, imaginative ale lumii, fantasticul dislocă o categorie mentală comună, intronând o 

                                                             
28

 Cătălin Ghiță, Deimografia.Scenarii ale terorii în proza românească, Institutul European, Iași, 2011, p.66 
29 Alexandru George în vol. Masca.Proză fantastică românească, Editura Minerva, București,1982, p.5 
30 Ibidem 
31 Ibidem, p.7 
32 Ibidem 
33 Ibidem., p.9 
34 Ibide., p.10 
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intuiție a unei realități, arbitrare, transcotidiene, stranii, negatoare de legi, determinisme și simetrii. 

‖
35

 

 Eseistul, mai pune în discuție și deosebirea dintre viziunile nefantastice și viziunile 

fantastice propriu-zise, sintetizate de către acesta într-o manieră unică. Despre viziunile ne-

fantastice, eseistul afirmă că, acestea „își află rădăcinile la instalarea omului într-un univers 

guvernat de legi, în care A este egal cu A, iar omul își afirmă în orice moment o securitate morală, 

un acord cu sine, o corespondență între el și lume.‖ 
36

 

 Rolul fantasticului este acela de a suprima toate aceste legături ale omului cu lumea și neagă 

siguranța metafizică, depărtându-se de lumea concretă, negând-o, ca mai apoi, într-un final, să îi 

substituie celei din urmă, o altă realitate, sărăcăcioasă, nesigură și incertă. Fantasticul se dovedește a 

fi, o „insecuritate lăuntrică, o inaderență dintre om și univers, o discrepanță între eu și lume, care 

conduce la perplexitate și spaimă.‖
37

 

 Eseistul, ne oferă, o definiție general a fantasticului, care pe moment se dovedește a fi cea 

mai plauzibilă. În opinia acestuia, fantasticul presupune „o modificare a categoriilor mentale, cu 

deosebire a categoriilor de timp, spațiu și cauzalitate, posibilitate și existență.‖ 
38

 

 După opinia eseistului, fantasticul ar recurge, „la un mod de reprezentare particulară a lumii, 

care ține de gândirea dereistică, asemănătoare cu gândirea onirică, conducând la o depersonalizare a 

individului ce trăiește sentimentul fantastic. Trăirea fantasticului îl scoate pe individ din cadrul 

psihosocial obișnuit, din cotidian și familiar, inoculându-i sentimentul derealizării, situații care pot 

fi identificate într-o diversificată gamă de trăiri normale sau patologice: stări de oboseală, 

intoxicație cu substanțe halucinogene, depresiune nervoasă, psihastenie, isterie, schizofrenie sau 

stări delirante cronice‖
39

. Eseistul folosește după cum se vede, în definirea fantasticului termeni din 

domeniul psihologiei. 

 Ion Biberi, pune mai apoi în discuție și insistă asupra unei alte dimensiuni a fantasticului, și-

anume, pe transfigurarea realului prin mit și simbol, foarte importantă, de altfel, pentru fantasticul 

care ajută la „împlinirea antropologică și estetică majoră‖, pusă în relație cu mentalitatea animistă și 

primitivă, conform căreia, fantasticul ar avea o manifestare neîntreruptă în istoria spirituală a 

umanității. 

 Mircea Eliade în definițiile sale despre mit, ne-a lăsat să descoperim cu ușurință 

reminiscențe ale conceptului de fantastic. Istoricul religiilor afirmă: „În fond, miturile descriu 

diversele și uneori dramaticele izbucniri în lume a sacrului(sau a supranaturalului). Tocmai aceste 

izbucniri în lume a sacrului fundamentează cu adevărat lumea și o face așa cum arată azi.‖
40

 

 Eliade vorbește de o „nevoie intermitentă de fantastic‖, care se suprapune cu acea nevoie 

absolută de mitologie, căci mitul, deși își pierde de cele mai multe ori caracterul sacru, acesta își 

păstrează pentru omul modern, cele două atribute fundamentale: nevoia de visare și nevoia de 

comunicare a unor valori renăscute prin actul exemplar al povestirii. 

 Nicolae Steinhardt în Fantasticul lui Mircea Eliade, face o distincție între fantasticul 

occidental și cel de tip oriental, afirmând că această diferență este generată de „două vechi 

mentalități religioase ale respectivelor zone psihice și culturale: prin cunoaștere, orientul crede că 

poate ieși din contingență, occidentalii însă concep și grația ca făcând parte din lumea naturală.‖
41

. 

Efectul de spaimă este specific fantasticului de tip occidental, în timp ce fantasticul oriental 

urmărește să fascineze cititorul prin puterea fanteziei. 

                                                             
35 Ion Biberi, Fantasticul, atitudine mentală, în volumul Eseuri literare, filosofice și artistice, Ed.Cartea Românească, 

1982, p.221 
36

 Ibidem 
37 Ibidem 
38 Ibidem  
39 Ibidem 
40 Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Editura Univers, București, 1978, pp.5-6 
41 Nicolae Steinhardt, „Fantasticul lui Mircea Eliadeŗ, în volumul Incertitudini literare, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 

1980, p.112 
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CITY FROM SUCEAVA COUNTY 
 

Violeta-Cristina Grefelian (Pitișciuc) 

PhD. student,  „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași 
 

 
Abstract:The present article aims to analyze the language spoken in Frasin, Suceava County, from a 

dialectal and sociolinguistic point of view, in order to outline the picture of the Moldovian subdialect, but 
also to establish the relation between norm and variation and the capacity of the speaker subject to adapt to 

the communication situation. Being considered as a working tool, the article also includes data about the 

researched locality, informants investigated in conducting dialectical inquiries, with the sole purpose of 
providing accurate information for clearer understanding of language evolution. Regardless of the 

differences of language spoken  that are customized from one individual to another or from one social layer 

to another, there is, however, only one language in which individuals are understood and they are aware of 
the fact that they belong to a single linguistic collectivity. Following the discussions held with the locals and 

the applied questionnaire, it was established that none of the speaker subjects use literary language 

exclusively, noticing that the educational factor and the social hierarchy are increasingly influencing the 

evolution of spoken languages. 
 

Keywords: dialect, norm, variation, dialectal inquiry. 

 
 

Dialectele, subdialectele și graiurile sunt noțiuni care duc la descrierea structurii dialectale a 

limbii noastre și au suscitat interesul oamenilor de știință atât prin varietatea formelor fonetice, 

gramaticale și lexicale – altele de la o regiune la alta –, cât și prin accepțiile diferite cu care erau 

folosiți acești termeni de către cercetători. In privința accepțiilor diferite, amintim faptul că există 

cercetători care nu utilizează noțiunea de subdialect, ci  vorbesc de grai, cum ar fi Iorgu Iordan, dar 

și cercetători care utilizează termenul de dialect, în locul celui de subdialect/grai, de exemplu,  

conform părerii lui G. Ivanescu, „dialectele‖ sunt: moldovenesc, muntenesc, bănățean, crișean-

maramureșean. Neogramaticii au fost primii, pe plan istoric, care au studiat aprofundat graiurile și 

au dat o definiție dialectului, încurajând cercetările ulterioare de teren. În momentul de față, 

cercetătorii definesc dialectul drept o varietate a unei limbi vorbită într-o anumită zonă geografică 

sau drept cea mai cuprinzătoare subdiviziune a limbii, fiind individualizat printr-un sistem de 

particularități specifice, dar care menţine cele mai multe caracteristici proprii limbii căreia îi 

aparţine. Dialectele iau naștere în urma procesului de diversificare a limbii și sunt datorate 

diferențierii teritoriale a societății și apartenenței vorbitorilor unor categorii sociale diferite. În 

schimb, graiul este definit ca parte componentă a dialectului, circumscriind o arie de răspândire 

mult mai îngustă, caracterizat prin anumite fenomene dialectale, mai ales la nivel fonetic şi lexical. 

Noțiunea de grai este utilizată pentru a descrie vorbirea unei regiuni, a unei comunități restrânse, a 

unei familii sau a unui individ. Fără să greșim, aderăm la părerea celor care consideră că graiul 

reprezintă, în fond, un patrimoniu cultural inestimabil, ceea ce explică înverșunarea cu care un grup 

uman ancorat într-o anumită realitate regională, își apără modul specific de exprimare lingvistică, 

deci identitatea lui culturală. 

De-a lungul cercetării s-a încercat pătrunderea în sufletul oamenilor, dar și în cel al locurilor, 

pentru a reda frumusețea lor, pentru a ilustra și duce mai departe tradiția,  dar și pentru a cunoaște 

izvoarele care stau la baza formării limbii române. 
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Orașul Frasin este o așezare de munte, care face parte din Bucovina, din acea Europă în 

miniatură, după cum o numea Constantin Morariu
1
, având o poziție relativ centrală în județul 

Suceava, mărginindu-se cu orașul Gura Humorului, aflat la o distanță de șapte kilometri, în partea 

de răsărit, iar comunele Mănăstirea Humorului, Vama și Stulpicani aflându-se la nord, vest și sud. 

În sud-est se găsește comuna Slatina, satul Găinești.  

Ion Netea afirmă că atestarea prin documente scrise a acestei localități s-a produs târziu, 

spre sfârșitul epocii medievale, oferindu-ne, în schimb, date exacte în privința numelui orașului 

Frasin, afirmând faptul că acesta apare înregistrat abia în 1898, când localitatea avea titulatura de 

sat: „până și după aceea îmbracă formele: Frasini (1756), Frasinul (1774), Frasînul (1774), La Frass 

(1778), Frasen (1780), Frassin (1830), Frasinii (1896)‖
2
. 

Localnicii mențin trează amintirea amplei perioade în care au fost sub dominație austriacă, 

fapt ce le-a modificat comportamentul. Dacă ne raportăm la sărbătorile, tradițiile și obiceiurile 

specifice zonei, se observă că toate sunt grăitoare pentru definirea modului în care omul/țăranul 

alege să valorifice timpul, să-l trăiască, amintind umblatul pe la case cu plugușorul în ajunul Anului 

Nou, pregătirea unei mese îmbelșugate în așteptarea preotului de Bobotează, încercarea de a ieși de 

sub jugul păcatului strămoșesc datorită Paștelui sau bucuria petrecerii timpului în sânul familiei, la 

baluri – văzute ca o rupere de traiul cotidian și un bun prilej pentru purtarea cu demnitate a portului 

național –, la biserică, la muncă. 

Menționăm, încă de la început, că pentru cercetarea de față prezintă interes atât examinarea 

aspectului obiectiv al activităţii verbale a indivizilor (elementele de natură fonetică, lexicală și 

morfologică), cât şi aspectul ei subiectiv, adică valorile şi reprezentările sociolingvistice, deoarece 

scopul cercetării este de a descoperi, pentru a explica ulterior,  atât formele lingvistice identificate, 

cât și relațiile dintre parametrii sociali (vârstă, profesie, studii, zonă, statut social) și particularitățile 

vorbirii.  

În acest punct de anchetă, efectuând cercetarea la fața locului, am intrat în contact cu 

numeroase persoane, consemnând, pe larg, vorbirea a zece subiecți vorbitori, cu vârste cuprinse 

între 7 și 75 de ani, dintre care șase subiecți de sex feminin, iar patru de sex masculin, care au 

absolvit anumite studii (liceu sau școală profesională) sau încă urmează o școală, iar aspectele care 

ne interesează le desprindem cu ușurință după ce îi auzim vorbind în funcție de subiectul ales sau 

răspunzând la chestionarul alcătuit din 64 de întrebări selectate din NALR Moldova și Bucovina, I. 

Întregul material prelevat a fost transcris fonetic conform sistemului utilizat de Atlasul 

Lingvistic Român, cu semne diacritice, deoarece s-a urmărit notarea, cât mai aproape de realitate, a 

variantelor de pronunțare, indispensabile pentru fonetică, dar mai ales pentru dialectologie, redând 

cu exactitate pronunțările regionale. Analiza acestui material lingvistic s-a făcut ținând cont de 

variațiile stabilite de Coșeriu, variația diastratică, diafazică și diatopică, dar și de parametrii 

sociolingvistici: vârstă, profesie, studii, statut social și zonă. Deși toată lumea discută despre 

variațiile lingvistice, având ca punct de plecare lucrarea lui Coșeriu, trebuie să amintim faptul că 

filologul norvegian Leiv Flydal este cel care menționează trei dintre variaţiile lingvistice:  

diacronică, diatopică şi diastratrică, iar Coşeriu  adaugă și dimensiunea diafazică, referitoare la 

adecvarea vorbirii la situația de comunicare.  

Putem discuta despre patru „generații‖ de vorbitori pe care le stabilim convențional: 

generația vârstnică (peste 55/60 de ani), generația adultă (între 35 și 55 de ani), generația tânără 

(media de vârstă fiind de 18-35 de ani) și copii de vârstă școlară. Accentul cade pe variația 

diastratică și pe cea diafazică, analizând ocupațiile pe care le au cei anchetați, educația care stă la 

baza formării lor și modul de exprimare al acestora. Variația diastratică impune criteriul socio-

cultural ca element central al studiilor asupra varietăților sociale ale limbii:  
„Anumite domenii de activitate practică sau de existență cotidiană impun o selecție a mijloacelor limbii,  

scopul asigurării unei eficiențe maxime a comunicării. […] Criteriul socio-cultural permite deci să ne facem o 

                                                             
1 Constantin Morariu, Cursul vieții mele. Memorii, Editura Hurmuzachi, Suceava, 1998, p. VI.  
2 Ion Netea, Oameni și locuri la Frasin, Editura Terra Design, Gura Humorului, 2010, p. 121. 
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imagine asupra structurii generale a limbii în raport cu structura societății și a nevoilor ei pe ramuri de 

activitate.‖ (Graur, 1971: 373, 376). 

Acest criteriu se întemeiază pe faptul că omul folosește limba pe care o vorbește cu scopul 

de a tezauriza și transmite informații despre cultura/tradiția societății din care face parte.  

Vorbitorii prezintă o schimbare a unor variabile lingvistice, adaptându-și uneori pronunția la 

cerințele și la situația de comunicare. Răspund cât mai aproape de graiul local în discuțiile libere și 

încearcă să mascheze realitatea fonetică la întrebările indirecte. Cu cât au mai mult timp pentru a 

medita la un anumit răspuns, cu atât cresc șansele să ofere o formă pe care o cunosc, dar nu o 

utilizează în mod frecvent. Unii sunt refractari în a da răspunsuri care vizează experiența lor 

personală sau când este vorba de întrebuințarea unui anumit fonetism, preferă să nu și-l asume, 

punându-l pe seama construcțiilor din popor sau pe seama bătrânilor.  

Important este că localnicii, în general, sunt caracterizați de deschidere, de receptivitate, 

reușind să transmită bogăția inestimabilă a graiului popular, oferindu-ne informații relevante despre 

statutul lor, pe care le-am analizat, le-am întregit și le-am dat o formă, observând faptul că formele 

care aparțin normei literare sunt asimilate datorită profesiilor, migrațiilor și școlii. 

Analizând particularităţi dialectale și sociolingvistice specifice localităţii anchetate, scoatem 

în evidență următoarele fapte care vizează, pentru început, sociolingvistica și fonetica, mai exact 

vocalismul. 
După cum afirmă și Sorin Guia

3
, graiurile care aparțin subdialectului moldovean se 

caracterizează prin tendința de închidere a vocalelor neaccentuate e și ă. Tendința de închidere este 

pusă în legătură cu accentul, acesta având un rol activ în procesul modificărilor, ținând cont și de 

părerea unor cercetători conform cărora avem de-a face cu un accent mai puternic decât în restul 

dialectelor, afirmație întâlnită și la Coteanu
4
. Trebuie menționat faptul că locul accentului este în 

majoritatea cazurilor același cu cel din limba literară. 

 În urma studiilor efectuate în localitatea Frasin, se observă că subiecții anchetați închid 

vocala neaccentuată, finală sau medială,  e la į
5
, fenomenul are loc atât în poziție protonică: dįspíŝ 

(b, 75 de ani), dįvrémį (f, 8 ani), fįméiilį, prįgătéștį, dįsfáĉi (f, 47 de ani), cât și în poziție 

posttonică: pastílį (b, 13 ani), caldárį, améstįĉ (f, 75 de ani), minútį, bínį, uñilį, vínį, rúpį, láptį (f, 

68 de ani), pártį, prétįni (b, 75 de ani), uámįni (f, 8 ani), apruápį, márį, dį, pį, animálį, répįdį, 

(f, 47 de ani),  púnį   (b, 44 de ani). Acest fenomen are frecvență mare mai ales în partea finală a 

cuvântului. La acest nivel trebuie să menționăm faptul că există subiecți care cunosc și norma 

literară pe care o utilizează uneori, dar în alternanță cu cea dialectală. De exemplu, elevul M. A. este 

în clasa a VII-a, are 13 ani și datorită factorului educativ cunoaște ambele forme, încercând să o 

folosească, într-un grad ridicat, pe cea standard, mai ales dacă nu este apropiat de interlocutor: 

grăúnțe, mai múlte féluri de mîŋcáre, dar și forme pe care le utilizează în familie: sâ- nváțâ sâ 

zbuárį pį cásâ. Analizând și restul materialului cules, am identificat situații asemănătoare în 

conversația purtată cu G. A., 47 de ani, absolventă a zece clase, care folosește în comunicare atât 

norma literară, cât și formele regionale. Aceasta este influențată de factorul educativ, de mediul 

profesional, dar și de cel familial, deoarece a muncit într-o instituție care presupunea interacțiunea 

cu cei care lucrau la birouri, dar și datorită faptului că în familie nu se vorbește tot timpul dialectal, 

aceasta având două fete profesoare, una chiar de limba română. Redăm frânturi din conversație 

reprezentative pentru închiderea vocalei e la i: uo pálâ márį dį fîn, undį îl depozitézi  píntru 

iárnâ; dépindį cît îį dį márį tarláua. Vocalele palatale e, i, atunci când urmează după consoanele 

s, z; ș, j; ț, d, și uneori r, trec la ă, î, adică la corespondentele lor din seria centrală: zăr, zîlį, 

jîntuítu (f, 68 de ani),  șîra (b, 75 de ani), fenomen specific, în general, graiurilor dacoromâne, cu 

excepția celor muntenești despre care teoriile vechi afirmă că stau la baza formării  limbii române 

literare, lucru susținut mai ales de școala lingvistică de la București. 

                                                             
3 Sorin Guia, Elemente de dialectologie română, p. 52.  
4 Ion Coteanu, Elemente, p. 85. 
5 În ALRM II închiderea lui e la i sau į este notată în toate localitățile din Moldova. 
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 De asemenea, închiderea vocalei ă, în poziție finală, la â, reprezintă un fenomen des 

întâlnit: cásâ, ruotúndâ (b, 13 ani), ápâ, faiínâ, zámâ, stíclâ (f, 75 de ani), dátâ, afárâ, duñuâ, 

puñftâ, ptříșcâ (b, 75 de ani), rînzâ, budácâ, stuársâ (f, 68 de ani). Aceste particularități 

coexistă cu cele în formă nealterată, identificate la câțiva copii de vârstă fragedă, proaspeți școlari : 

múlte, mîŋcáre, páie (b, 13 ani), iárnă, căĉíulă (f, 8 ani),  care folosesc varianta regională atunci 

când cumunică într-un mediu familiar. I. Gheție
6
 afirmă că această particularitate este specifică 

graiurilor moldovenești, adăugând și faptul că, ulterior, a fost întâlnită și în cele muntenești de 

răsărit. Se poate analiza statistica următoare pentru o imagine mai clară a acestei particularități: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urmărind utilizarea diftongului ea final neaccentuat observăm că în unele cazuri se 

monoftonghează la é: vré, gré (f, 68 de ani), vįdé, mé, ŝé, pré (b, 75 de ani). Sunt cazuri 

în care întâlnim la aceeași persoană atât forme monoftongate, cât și forme care țin de norma literară: 

telemeá (f, 68 de ani), formă pe care femeia o cunoaște datorită comerțului. Nu scapă de sub 

fenomenul închiderii nici diftongul ea aflat în poziție medială. Acest fapt este întâlnit în cazul 

formelor verbale: vréu (b, 75 de ani) méri (f, 47 de ani), dar și în  alte categorii gramaticale: 

așéia (b, 75 de ani), șésâ (f, 47 de ani). Formele sunt utilizate de către persoane în vârstă, în 

schimb, cei care aparțin unei clase socioculturale poziționată onorabil pe scara ierarhică sau care 

sunt puternic influențați de factorul educativ nu folosesc astfel de forme, utilizând în discurs 

formele standard.  

Un alt diftong care necesită atenție, presupunând la rândul lui o închidere, este ia. Acesta, 

prin analogie cu diftongul ea despre care am discutat mai sus, trece la ié : taié, ié  (f, 68 

de ani), tăiét, iéu (b, 75 de ani), împrăștiét (f, 47 de ani). Această asimilare vocalică 

evidențiază impresia acustică de grai „dulce‖, specific vorbirii moldovenești, estompându-se 

diferența dintre i vocală accentuată, cea mai închisă din seria anterioară, și a vocală centrală, cea 

mai deschisă. 

 În studiile realizate am întâlnit cazuri în care ă protonic, prin asimilație regresivă, se 

deschide la a: stragřátâ (f, 68 de ani), maruntáilį, ramás, slanína, straín (b, 75 de ani), caldárį, 

faiínâ (f, 75 de ani), barbáțâ, captříțîlį, facút, saptamînâ, carúțâ (f, 47 de ani), galeátâ (b, 67 de 

ani). Acest fenomen de asimilare se consideră a fi caracteristic graiurilor bucovinene, dar și al celor 

nord-estice ale teritoriului dacoromân. Menționăm faptul că majoritatea tinerilor nu conservă forma 

cu a, considerând-o specifică bătrânilor, iar dintre persoanele tinere anchetate niciuna nu utilizează 

această formă în momentul anchetei, dar au mărturisit că le este cunoscută forma care le-a fost 

rostită, dar nu o utilizează personal sau evită să o utilizeze.  

Interesant a fost să observăm și particularitățile vorbirii unui preot din localitate, un om cu 

studii, încadrat în clasa socială de sus, de 60 de ani, care folosește chiar și în timpul predicilor 

cuvinte regionale sau pronunță regional unele forme, dintre care am reținut forma detailat, ca 

variantă a lui detaliat, formă pe care o folosește frecvent în conversație, confirmând faptul că nicio 

                                                             
6 Vezi Baza dialectală a românei literare, 1975, p. 101. 
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persoană, indiferent de statutul social și nivelul de educație nu va vorbi tot timpul literar, cunoscând 

ambele „fețe‖ ale limbii. Forma adusă în discuție apare menționată în DEX ca fiind o variantă a 

termenului standard, dar se poate vorbi și de etimologia ei, aceasta având drept filieră limba 

franceză: détailler sau limba italiană: dettagliare, care pot explica utilizarea ei. (Vezi: „DETALIÁ, 

detaliez, vb. I. Tranz. A arăta, a expune, a analiza, a demonstra ceva în mod amănunțit. ♦ Refl. (Rar) 

A ieși în evidență, a se contura în toate amănuntele. [Pr.: -li-a. – Var.: detailá vb. I] – Din it. 

dettagliare, fr. détailler.‖ (DEX, Editura Univers Enciclopedic, București, 2016, s.v detailist, -ă). 

Analiza corpusului de texte ne arată că diftongul eá, în poziție medială, se deschide, mai 

exact, se monoftonghează la á, în cazul în care este precedat de o consoană dură. Exemplele 

identificate sunt: sámâ, disárâ. Discuția cu privire la evoluția unui diftong nu s-a terminat, astfel, 

observăm că diftongul ie trece la é. În discuția cu o persoană în vârstă  de 75 ani, observăm 

folosirea termenului: prétįni, de asemenea, termenul mérea este folosit de o persoană în vârstă de 

60 de ani. 

O altă trăsătură definitorie pentru subdialectul moldovean rezultă din păstrarea lui î 

accentuat, inițial, etimologic, dar trebuie menționată slaba utilizarea a acestei trăsături. De exemplu, 

împli apare de trei ori într-un singur text ce aparține unei femei de 75 de ani, cu patru clase, dar 

apare folosit și de un bărbat de 67 de ani cu studii medii. Vorbim în acest caz de un fonetism 

etimologic, împli provine din latinescul ĭmpleo, implēre, de unde a rezultat forma neatestată 

*emplo, mai apoi ắmplu și împlu. Este cunoscut faptul că femeile sunt mai conservatoare 

comparativ cu bărbații. În româna modernă există forma verbală a umple. Un alt fonetism 

etimologic care ne atrage atenția este cel reprezentat de forma cuvântului parétį, rostit de o femeie 

de 68 de ani. Analizând etimologic termenul din româna contemporană perete, observăm că acesta 

provine din latinescul paries,-tis.  

Cu o frecvență covârșitoare în toate anchetele dialectale realizate se manifestă diftongarea 

moldovenească, așa este numită de Emil Petrovici
7
. Aceasta constă în diftongarea lui e la ie, în 

poziție neaccentuată, cât și la ié, sub accent: púniem, iel, pieréțâ, diéĝitį, iélį, iéstį. Tot în 

cadrul acestei particularități, vorbim și despre diftongarea lui o la uo sau uñ
8
: puoloníc, luoc, 

uorézu, acuñlo, uñilį, tifuñn, duñuâzăĉ, uŋcruñpu
9
, trăsătură identificată la toți subiecții 

vorbitori. Situație asemănătoare cu cea a formelor articulate ale substantivelor cu pluralul în Ŕi sau -

uri, unde observăm închiderea vocalei Ŕe din articolul hotărât enclitic Ŕle prin asimilarea 

progresivă: láptįlį (f, 68 de ani), maruntáilį, cuástįlį, piŝuárįlį (b, 75 de ani), húștįlį (f, 75 de 

ani), cosîtuárįlį (f, 47 de ani), rámįlį (b, 67 de ani), culuñrilį (b, 13 ani). 

În privința faptelor de natură consonantică reprezentative, facem precizarea că graiul din 

localitatea Frasin nu este puternic reprezentat de fonetisme arhaice, cele care există sunt folosite în 

variație liberă cu fonetismele literare, în funcție de vorbitor, de situația de comunicare, dar și de 

variabilele sociolingvistice. Interesant este faptul că același vorbitor pronunță la diferențe scurte de 

timp, ba chiar în același enunț, fonetisme diferite, plecând de la cele literare, la cele identificate într-

un stadiu intermediar și ajungând la cele arhaice. Uneori subiectul vorbitor vrea să mascheze 

formele vechi și se corectează, alteori pleacă în expunerea subiectului de la forma literară și ajunge 

la cea veche : 

„l-ai disck‘ [K] dispicát pį șîra spinắri, șî scuoț st‘inárea pį ͜  uo pártį cuástįlį șî pį álta pártį, 

uo ramás sk‘inárea sîŋgurâ‖. ( Tăierea porcului Ŕ subiect vorbitor: M. N., 75 ani) 

Începem discuția cu fenomenele lingvistice care sunt conservate, de obicei, de către 

persoanele în vârstă, fără studii și fără o influență puternică de natură socioculturală. În urma 

materialului colectat, fie prin interviu, fie cu ajutorul chestionarului, am observat faptul că există 

persoane care cunosc o anumită realitate lingvistică, dar nu o mai utilizează și persoane care nu 

                                                             
7 Vezi Unele tendințe fonetice ale limbii române actuale, în CL, VI, 1961, nr. 2, p. 331.  
8 Sextil Pușcariu, în Limba română, vol. II, afirmă că  această modificare este mai puțin consecventă și reprezintă un 

fenomen specific vorbirii comune, întâlnit în mai toate graiurile populare.  
9 Provine din sl. unkropŭ, coexistă cu forma ocrop. 
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cunosc acea realitate datorită mediului în care au trăit sau preocupărilor care nu au corespuns 

mentalității comune. Astfel, discutăm despre fonetismul arhaic d, păstrat la foarte puțini locuitori, 

evoluând, în cele mai multe cazuri, la constrictiva z atât la subiecții tineri, cât și la cei în vârstă. 

Acest fonetism este păstrat în cuvântul: hîrdñb, de către o femeie în vârstă de 68 de ani, dar este 

utilizat și de un bărbat în vârstă de 44 de ani, în sintagma: Fereáscă Dumnadău!, rostită atunci 

când face o completare la întrebarea Cum zici că este omul care nu vede deloc?. Datorită ocurenței 

cuvântului hîrdñb, care apare de cel puțin trei ori în anchetă, nu considerăm particularitatea lipsită 

de importanță.  

Africatele prepalatale  ĉ, ĝ, provenite din latinescul c, g +e, i au constituit un punct maxim 

de interes din partea cercetătorilor. Dacă Emil Petrovici se sprijină pe tratamentul africatelor 

prepalatale pentru a delimita graiurile dacoromâne, Iorgu Iordan susține că „rostirea ŝ și z în locul 

semiocluzivelor ĉ și ĝ ar fi ultima particularitate pe care și-o pierde un moldovean, atunci când 

suferă un puternic proces de «muntenizare» a graiului său, fie sub acțiunea graiurilor muntene, fie 

sub cea a limbii literare‖. Tot în acest sens amintim afirmația lui Ioan Nădejde: „Despre ce trebuie 

să spunem că la moldoveni are o rostire mai apropiată de ș decât la munteni, de aceea aceștia râd de 

moldoveni și pretind că zicem așele, șine. Cum că ce al nostru va fi semănând a ș este de crezut, dar 

pentru noi este foarte limpede deosebirea și unul care ar voi să se dea de moldovan și ar rosti pe ce 

al nostru ca șe n-ar amăgi pe nime, fiecine l-ar lua drept străin‖
10

. Romulus Todoran, în Contribuții, 

afirmă că pronunţarea lui ĉ ca ŝ şi ĝ ca z în graiurile de tip moldovenesc există încă de la începutul 

secolului al XVIII-lea și aduce drept argumente exemple din cronica lui I. Neculce (Obluĉiţă/ 

Obluŝiţă, lozit). Afirmăm că, în Frasin, fenomenul fricativizării africatelor prepalatale este slab 

reprezentat, africatele păstrându-se, în general, nealterate, la fel ca în limba literară, indiferent de 

vârsta subiecților vorbitori. Africata ĉ fricativizată la ŝ am întâlnit-o în cazul a doi subiecți vorbitori, 

astfel menționăm cazul unei femei în vârstă de 68 de ani: ŝuobánu, dar și pe cel al unui bărbat în 

vârstă de 75 de ani: dįspíŝ, zîŝi, ŝé, piŝuárįlį, piŝuñr, cea din urmă formă folosită în paralel cu 

forma care păstrează africata: piĉuñr. În cazul bărbatului menționăm influența variației geografice, 

acesta copilărind într-un sat tot din județul Suceava, Stroiești, sat în care fenomenul se bucură de o 

bună ocurență. Dacă exemplele care ilustrează fenomenul fricativizării africatei prepalatale ĉ la ŝ  

au fost puține la număr, în cazul africatei ĝ, nu am întâlnit cuvinte care să evidențieze fricativizarea 

acesteia la z. Foarte multe cazuri arată că africatele prepalatale sunt păstrate în formă nealterată. 

Pentru africata prepalatală ĉ alegem să prezentăm: váĉilį, aĉéia, neĉesár (f, 68 de ani), ĉiňĉ, fáĉi, 

ĉentimétri (b, 75 de ani), améstįĉ, ĉeála (f, 75 de ani), budắĉ, zîĉ (b, 44 de ani), usúĉi, ntuárĉe 

(f, 47 de ani), ĉentrifugâ, capaĉéștį (b, 67 de ani), căĉíulă (f, 8 ani), cluoĉésc (b, 13 ani). În cazul 

africatei prepalatale ĝ, avem : înreĝistréz, strîňĝi (f, 68 de ani), friĝ (b, 75 de ani), cocléňĝi, sparĝ  

(f, 47 de ani), cúrĝi  (b, 67 de ani).  

Fenomenul palatalizării labialelor este important pentru aria subdialectului moldovean. 

Acest fenomen presupune o deplasare a locului de articulare
11

 al unei labiale: p, b, m (bilabiale), f, v 

(labiodentale) în contact cu un iot
12

 următor. 

 Fenomenul „afectează‖ atât cuvintele moștenite din latină, în care labiala este urmată de ĕ 

sau ī accentuați, precum și cuvintele care au pătruns mai târziu în limbă, chiar și atunci când labiala 

era urmată de i neaccentuat. În Frasin, palatalizarea labialelor este un fenomen parțial, el nu apare la 

toate labialele din grai, unele dintre ele rămânând nealterate, ca în limba literară. În cazul în care 

palatalizarea se produce, aceasta nu înregistrează în mod obligatoriu stadiul final. Astfel, analizând 

                                                             
10

 Vezi  Despre dialectul moldovenesc, în ―Contemporanul‖, III, 1884, nr. 22, p. 872-873, apud Romulus Todoran,  op. 

cit., p. 79. 
11 Locul sau punctul de articulare al unei consoane este locul de pe canalul fonator în care fluxul de aer este blocat sau 
strîmtat pentru a produce o turbulență audibilă. (https://ro.wikipedia.org/wiki/Loc_de_articulare, accesat în data de 

06.02.2019). 
12 IOT, ioturi, s. n. Semivocala i, numită și „i consonantic‖, notată de obicei în diverse alfabete fonetice cu y, j sau ì. 

(https://dexonline.ro/definitie/iot, accesat în data de 06.02.2019). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Loc_de_articulare
https://dexonline.ro/definitie/iot
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înregistrările realizate în această localitate, observăm stadii diferite de palatalizare, unele 

intermediare, care păstrează labiala, altele finale, care implică eliminarea labialei. Dintre bilabialele 

palatalizate, cea mai bine reprezentată este bilabiala m, care înregistrează un stadiu intermediar de 

palatalizare, cu păstrarea bilabialei: mnřél, mnřic, mnřícâ (f, 68 de ani), mnřei (b, 75 de ani), 

mnřeu (b, 44 de ani), mnřérea (b, 67 de ani), formă ultilizată în paralel cu cea în care bilabiala nu 

este palatalizată: mérea. Această particularitate a graiului ține cont de  vârstă, dar și de factorul 

educativ sau de cel social, astfel observăm că tinerii, persoanele cu studii sau cele care ocupă o 

anumită funcție utilizează cu precădere norma literară: mic (f, 8 ani).  

 În cazul bilabialei p, aceasta înregistrează atât un stadiu intermediar, cu păstrarea labialei, 

cât și unul final. Pentru a contura o imagine mai clară, avem drept exemple pentru palatalizarea în 

stadiul intermediar, în care se păstreză bilabiala p: cuoptřílâ (b, 75 de ani), dar și captříțâ (f, 47 de 

ani), cu confuzia palatalei cu dentala tř muiată, normal trebuia să fie înregistrată forma p>pkř. 

Stadiul final al palatalizării bilabialei p, teoretic după formula p>kř, este reprezentat de următoarele 

trei situații, întâlnite la același subiect vorbitor: diskř [K] dispicát (b, 75 de ani), are intenția de a 

palataliza bilabiala, dar se oprește imediat după ce o rostește și se corectează, o altă situație este 

evidențiată prin forma: střinárea (b, 75 de ani) cu confuzia palatalei cu dentala tř muiată, după 

care, la o distanță foarte mică de timp, subiectul rostește: skřinárea (b, 75 de ani), marcând stadiul 

palatalizării totale. Acest subiect cunoaște și folosește și forma literară: spinắri. Un alt exemplu 

pentru stadiul palatalizării totale este consemnat în răspunsurile întrebărilor indirecte, astfel la 

întrebarea Dimineața când te scoli și ți-e părul zburlit, cu ce dai prin el ca să-l netezești?, o femeie 

în vârstă de 75 de ani spune křéptînu. Dacă palatalizarea în stadiul intermediar este folosită, uneori, 

în mediul familial, și de către persoanele tinere care au studiile finalizate sau ocupă o funcție 

importantă, cea în stadiul final nu mai este caracteristică acestei zone. Referitor la această situație, 

menționez cazul unei tinere profesoare, care utilizează forme regionale în mediul din care provine: 

streapțâ, iar forme academice în mediul profesional.  

Fricativa labiodentală sonoră v, urmată de i sau e are două reflexe: vy care trece la y, dar și 

vhř care evoluează la z. În Frasin, lucrurile stau sub o altă formă, fie labiodentala v rămâne 

nealterată, fie cunoaște alte stadii. La întrebarea Cum îi spui la insecta galbenă care seamănă cu 

albina, dar nu face miere? primim următoarele răspunsuri: viéspįlį (f, 7 ani), observăm 

labiodentala nealterată, dar primim și răspunsuri precum: gřéspįlį (f, 75 de ani), pe lângă această 

palatalizare în stadiul gř, întâlnim și forma zéspįlį (b, 67 de ani). Pentru o mai bună înțelegere a 

fenomenului sunt necesare și răspunsurile de la întrebarea Cine face gaură în măr?, astfel, 

observăm următoarele stadii: păstrarea labiodentalei conform normei: viérmįlį (f, 7 ani), 

palatalizare în stadiul gř: gřérmįlį (f, 47 de ani), dar și trecerea la stadiul ĝ:  ĝérmįlį (f, 75 de ani).  

Răspunsurile la întrebarea Când dormi și ți se pare că mergi cu trenul sau că ești în târg, ce zici că 

faci? întăresc ideile prezentate până acum: gřisắz (f, 75 de ani),  viséz (f, 47 de ani). Aceste 

fenomene diferențiază încă o dată vorbirea bătrânilor de cea a tinerilor, cea a oamenilor cu puține 

studii față de cea a persoanelor care se bucură de circulație și deschidere mai largi.  

Fricativa labiodentală surdă f, urmată de i sau e particularizează și ea două cazuri: fhř care 

trece la hř și fsř care evoluează la ŝ. În Frasin mai sunt câteva persoane, în vârstă, care folosesc 

aceste foneme, dintre care ŝ-ul este mai des întâlnit, comparativ cu hř: ŝerbíntį, ŝertį. Din cadrul 

persoanelor înregistrate, când adresam întrebările indirecte, am întâlnit o femeie de 68 de ani, care, 

vorbind despre bubuñi, a decis să povestească o întâmplare din copilărie, folosind sintagma: cîn 

uo hřert mamalíga. Palatalizarea în stadii intermediare este specifică zonelor din Maramureș și 

Transilvania, din acest motiv se presupune că în localitate au imigrat unele graiuri transilvănene.  

Ceea ce ne atrage atenția este trecerea de la j la ĝ, sau coexistarea ambelor forme: ĝuos (f, 

68 de ani),  juñs (b, 75 de ani), ĝuos, jos (f, 47 de ani),  juñc (f, 8 ani). Observăm că subiectul  

vorbitor de 47 de ani, cunoaște și utilizează atât forma regională, cât și pe cea cu fonetismul ca în 

limba literară. Despre acest fenomen au discutat numeroși lingviști, astfel, referindu-se la vechimea 
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fenomenului, lingvistul român A. Turculeţ
13

 afirmă că depalatalizarea prepalatalei sonore j, înainte 

de o, u, este un fenomen vechi, produs până în secolul al XVI-lea. 

Dentalele t, d, n, urmate de vocala e sau i,  nu se alterează, sunt înregistrate forme precum: 

láptį, diéĝitį, puoloníc (f, 68 de ani), scuátį, pártia (b, 75 de ani), diopártį (f, 75 de ani), 

dįdįsúpt (b, 44 de ani), prįgătéștį, deásupra (f, 47 de ani), capaĉéștį (b, 67 de ani), sánia (f, 8 

ani).  

Un alt fenomen reprezentativ este constituit de durificarea consoanelor s, z, ș, j, ț, p, m în 

poziție medială, ducând la velarizarea vocalelor e sau i  următoare: duñuâzăĉ (f, 68 de ani),  

sîŋgurâ (b, 75 de ani),  zî (f, 47 de ani).  

 

Realitatea acestei zone anchetate pune în lumină și alte particularități fonetice de interes, 

mai exact se face referire la schimbările fonetice de tipul: proteza consoanei laringale h în cuvântul 

húliu, întrebuințat de către un băiat de 13 ani. Întrebat de unde cunoaște această formă, subiectul 

ne spune că este forma întrebuințată des în mediile din care face parte: grupuri de prieteni sau 

familie.  

Întâlnim, tot ca modificare fonetică, hipercorectitudinea, pentru forma kříșcâ< ucr. kyška, 

astfel se folosește forma ptříșcâ (b, 75 de ani), ce prezintă palatalizare în stadiul intermediar, în care 

se păstreză bilabiala p, cu confuzia palatalei cu dentala tř muiată, dar și píșcâ.  

De asemenea, unii subiecți folosesc forme în care s-a produs afereza vocalei a: ĉála (f, 68 de 

ani),  ĉéia (b, 67 de ani), méstįĉ (f, 75 de ani) pentru verbul a amesteca.  

În cazul unei persoane de sex feminin, de 75 de ani, întâlnim adverbul de aproximație 

vreo<lat. *vere-unus, sub forma vuo, constând în dispariția consoanei vibrante r, dar și într-o 

modificare la nivelul diftongului.  

Variantele regionale suscită atenția noastră, astfel observăm folosirea de către un bărbat de 

75 de ani forma adverbială: cuompléct. Același subiect folosește o altă formă adverbială care nu 

corespunde normei: drec, formă ce poate fi interpretată ca fiind un fonetism etimologic, raportându-

ne la etimologia latinească a cuvântului, și anume lat. directus.  

 

 
 

În urma anchetelor dialectale realizate în Frasin, ne-am ocupat și de ceea ce implică partea 

morfologică, adică de forma cuvintelor, dar și de modificările care operează atât în planul formei, 

cât și în cel al conținutului.  

Dacă vorbitorii din orașul Frasin prezintă numeroase fenomene de natură fonetică, cele 

morfologice nu se bucură de aceeași dezvoltare. În cele ce urmează vor fi prezentate faptele cu un 

grad mare de ocurență:  

 

a) Formele pronominale și adjectivale demonstrative: acesta, aceasta, aceștia și acela sunt 

întâlnite la vorbitorii în cauză cu  ușoare modificări, astfel  semnalăm: aísta (f, 75 de ani; b, 

44 de ani), ásta (f, 68 de ani; b, 67 de ani), ắștia (b, 13 ani), aĉiála (b, 44 de ani). 

                                                             
13Vezi Observaţii asupra rostirii șuierătoarelor în graiurile dacoromâne, în Analele ştiinţifice ale Universităţii Al. I. 

Cuza, 1980, XXVI, p. 62. 
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b) Prepozițiile nu scapă de sub egida modificărilor, precizând că prepoziția prin < pre + în, se 

întâlnește la majoritatea subiecților sub forma pin (f, 68 de ani; b, 67 de ani), înregistrată în 

dicționar ca fiind o formă regională sau o formă învechită, utilizată în scrierile vechi.  

c) Sufixul imperfectului la verbele de conjugarea a II-a, care au infinitivul în –ea,  dar și la cele 

de conjugarea a IV-a, care au infinitivul în –i și diftongul ea se transformă în é: pîrlé, 

îmvîrtéi, vįdé   (b, 75 de ani). În plus, participiul verbelor de grupa I suferă unele 

modificări, astfel verbul a împrăștia are în forma participiului terminația Ŕ ét: împrăștiét  

(f, 47 de ani). 

De asemenea întâlnim construcții cu infinitivul după verbul a începe: ňĉépį a lasá (f, 68 de 

ani), ňĉepį a strîňĝi (f, 47 de ani).  

Un subiect de 13 ani, băiat, produce o confuzie în privința unei forme verbale pentru 

persoana a III-a, plural, cu persoana I, singular: íi  mănîŋc.  

d) Adverbul cu forma amú, caracterizat de sincoparea velarei surde, are o frecvență majoră în 

vorbirea persoanelor, indiferent de vârstă: amú (f, 47 de ani; b, 75 de ani). Pe aceeași linie, 

nefiind consemnată în DEX ca formă regională, adverbul undeva, suferă o modificare în 

privința formei, întâlnit la unele persoane în forma unįvá (f, 68 de ani), se observă 

sincoparea dentalei sonore d.  

 

Nu au fost remarcate structuri alambicate în privința frazelor, vorbitorii prezentând într-o 

ordine logică întâmplările, punând accent pe mesaj și nu pe formă. Acest lucru caracterizează 

exprimarea orală, mai puțin îngrijită, fapt ce poate constitui și un argument în favoarea utilizării 

formelor scurte sau a unor expresii familiare. În plus, subiecții nu știau la ce este folosit materialul, 

iar timpul nu era suficient, astfel încât aceștia să-și poată pregăti un mesaj, ceea ce reduce gradul de 

eroare în identificarea particularităților vorbirii.  

 

Intenționând să inventariem cuvintele folosite de subiecții anchetați din localitatea Frasin, 

urmărind și evoluția lor semantică, aducem în prim-plan sfera lexicului compus din totalitatea 

cuvintelor care există şi care au existat cândva în limbă.  

Sprijinindu-ne pe NALR Moldova și  Bucovina, se pot delimita, din punct de vedere lexical, 

trei grupuri ale subdialectului moldovenesc: unul de nord, care cuprinde Bucovina, nordul Moldovei 

și nordul Republicii Moldova, un altul de centru, în care intră centrul Moldovei și centrul Republicii 

Moldova și unul de sud, cuprinzând sudul Moldovei și sud-vestul teritoriului din stânga Prutului. 

Ne interesează partea de nord, deoarece Frasinul se încadrează în această delimitare. Cercetătorii au 

observat în aceste zone o mai mare prezență a împrumuturilor din ucraineană și germană. Pentru a 

verifica calitatea informației, ne centrăm atenția, în privința elementelor lexicale consemnate în 

anchetele realizate, astfel avem cuvinte aparținând limbii: 

 

Din domeniul păstoritului: 

- albaneză:  strúŋgâ < cf. alb. shtrungë.  

- bulgară: hîrdñb < bg.vărzop; cuomárnic< bg. komarnik.  

- germană: budácâ < cf. germ. butte. 

- turcă: ŝuobán < tc. çoban;  telemeá < tc. teleme.  

Din domeniul alimentelor: 

- bulgară: slanína< bg. slanina (Dicționarul oferă și etimologia din sârbă: sb. slanina)   

             uoréz < bg. oriz. 

- maghiară: tuñbâ< magh. dob.  

- slavă: křipéri< sl. piperŭ.  

- ucraineană: ptříșcâ<ucr. kyška;  húștį < ucr. husca.  

                   buñrș<ucr. borșci (Dicționarul oferă și etimologia din rusă: rus. borșci)  

- turcă: rakříu  <tc. raki. 
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Din câmpul lexical al animalelor, păsărilor, plantelor și insectelor: 

- maghiară: húliu< magh. ölyü.   

- ucraineană: hulúb< ucr. holub. 

Din categoria lucrurilor, a obiectelor și din domeniul medical: 

- bulgară: captříțî<bg. kopica; șîpcâ<bg.  šipka; sánia <bg. sani. 

             tigáie <bg. tigan. În DEX apare și etimologia din sârbă: tiganja.  

- slavă: cuása<sl. kosa;  uográdă<sl. ograda; uŋcruñpu<sl. unkropŭ; 

           brázdį< sl. brazda. știrb<sl. štrŭbŭ.  

- turcă: tarláua<tc. tarla; suñbâ<tc. soba.  

- ucraineană: puoloníc<ucr. polonnyk; búbį<ucr. buba. 

- albaneză: căĉíulă<cf. alb. kësul’ë.  

- germană: șparhát<germ. Sparherd; : reumatísm<germ. Rheumatismus.  

Din latină amintim: galéțîlį < lat. galleta, caldárį < lat. caldaria, uálâ<lat. olla, 

gřérmį<lat.vermis,  gřéspį<lat *vespis, váĉi<lat.vacca.  

 

Vorbitorii prezintă o schimbare a unor variabile lingvistice, adaptându-și uneori pronunția la 

cerințele și la situația de comunicare. Răspund cât mai aproape de graiul local în discuțiile libere, și 

încearcă să mascheze realitatea fonetică la întrebările indirecte. Cu cât au mai mult timp pentru a 

medita la un anumit răspuns, cu atât cresc șansele să ofere o formă pe care o cunosc, dar nu o 

utilizează în mod frecvent. Am întâlnit o persoană care nu păstrează tot timpul aceeași formă pentru 

a reprezenta o anumită realitate, nu este foarte sigur de forma pe care o  folosește: vînturíșcâ, 

pieréțâ vînturélį (b, 67 de ani), indiferent de cuvântul folosit, acesta face o confuzie cu forma 

vânturáșcă/ vânturătoare, ce trimite la acea mașină folosită la separarea amestecurilor.  

Am ales treizeci și trei de cuvinte folosite de acești locuitori, reprezentative pentru zona 

Frasinului și am descoperit că acestea provin din șapte limbi diferite, pe care le amintim în funcție 

de aport: bulgară, ucraineană, slavă, germană, turcă, maghiară și albaneză. 

 

În urma prezentării principalelor particularități de natură fonetică, lexicală și morfologică a 

acestui grai din Bucovina, s-a evidențiat specificul acestuia, caracterul conservator, atașat de vechile 

tradiții lingvistice, dar și gradul de deschidere spre inovație, spre noutate, spre normă. Toate acestea 

se află în strânsă legătură cu societatea, dar și cu individul. În urma studierii aspectelor 

sociolingvistice reflectate în aceste  localități, am ajuns la concluzia că niciun subiect vorbitor nu 

întrebuințează exclusiv limba literară, reluând ideea că factorul educațional și ierarhia socială 

influențează din ce în ce mai mult evoluția graiurilor.  
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EXPERIENCING NARRATIVE TECHNIQUES VIA GAMEPLAY. INTRODUCTION 

IN THE MECHANISMS OF JAPANESE VIDEO-GAMES 
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Abstract:The main purpose of the present paper is to explore the narrative techniques present within several 

Japanese video-games by observing the role of the game mechanics in the storytelling process. 

As the Japanese video-games represented the prototype for the Western games, several popular Japanese 
games represent the sample for the present study. Additionally, the immersive narrative is established 

through various game mechanics and cut-scenes within video-games, thus using the concept of ergodic 

literature a potentially new light of the narrative perspective is encouraged .  
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    Introducere  
Această lucrare are ca scop familiarizarea cu o nouă metodă de abordare a jocurilor video, prin 

intermediul unei perspective naratologice.  

În ultimul deceniu, atenția s-a îndreptat asupra jocurilor video, întrucât industria acestora are un rol 

important atât în dezvoltarea economiei cât și a tehnologiei, reprezentând în același timp o influență 

socio-culturală. Giganți precum Nintendo și Sony (PlayStation) reprezintă dovada vie a impactului 

datorat jocurilor video, aceștia facilitând întregul proces prin oferirea unei game variate de console 

și aplicații.  

Pe măsură ce tehnologia a avansat, jocurile au evoluat de la testarea abilităților individului la 

cufundarea acestuia într-un univers al narațiunii îmbinate cu diverse mecanici ale jocului, crescând 

gradul de implicare a jucătorului
1
 în poveste.  

În parcurgerea unui text literar avem de-a face în majoritatea cazurilor doar cu un discurs textual, 

rareori și cu ilustratii. Cu alte cuvinte, putem interpreta acest lucru ca fiind o libertate atribuită 

cititorului în obținerea imaginilor personajelor sau a peisajelor pe baza textului, acestea fiind 

diferite de la cititor la cititor în funcție de experiența anterioară și de standardele acestuia.  

În jocurile video însă, descrierile pot lua o formă directă/pre-definită prin grafica disponibilă.  

Acest lucru restrânge din libertatea cititorului de a-și imagina propria variantă a personajului, însă 

oferă oportunitatea de a interacționa cu mediul la care este expus, de a-l explora și uneori chiar și de 

a-l modifica. În acest fel putem deduce faptul că narațiunea poate lua orice formă.  

 

                                                             
1În această lucrare, noțiunea de jucător va fi sinonimă cu cea de cititor, astfel încât alternarea termenilor se va face doar 

pentru a evita o eventuală repetiție.  
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Ceea ce vom discuta însă, se axează pe gradul de interactivitate a narațiunii cu jucătorul. Pentru a 

reuși acest lucru, vom lua parte la o introducere în mecanicile jocurilor video japoneze, 

familiarizându-ne cu termeni precum gameplay, turn-based RPG etc.  Narațiunea realizată exclusiv 

sub formă de text prezintă, din punctul meu de vedere, un grad foarte scăzut de interactivitate. 

Cititorul poate empatiza cu personajele, poate vizualiza elementele descrise folosindu-și imaginația, 

însă toate acestea se petrec la un nivel de interactivitate scăzut, amorțit, deoarece el (cititorul) este 

inert.  

Știm că narațiunea se poate desfășura din diferite perspective ce sunt des reflectate prin prezența 

formelor pronominale și/sau a verbelor la persoana întâi, persoana a doua sau a treia. În jocurile 

video, gradul de implicare în naratiune poate fi redat vizual prin planul camerei, observând astfel 

jocuri cu o perspectivă predefinită (persoana I/persoana a III-a) sau jocuri în care opțiunea de a o 

modifica este prezentă. Astfel, cititorul poate decide dacă gradul de implicare în narațiune va fi 

homodiegetic, autodiegetic (când naratorul este chiar personajul principal) sau heterodiegetic .  

―...există totuşi cineva care înţelege fiecare cuvânt în duplicitatea sa şi înţelege mai mult, dacă 

putem spune aşa, însăşi surditatea personajelor care vorbesc în faţa lui; acest cineva este chiar 

cititorul (sau, în cazul de faţă, auditorul). Astfel se dezvăluie fiinţa totală a scriiturii: un text este 

alcătuit din scriituri multiple, provenite din mai multe culturi şi care intră unele cu altele în dialog, 

se pardoiază, se contestă; dar există un loc în care această multiplicitate se unifică şi acest loc nu 

este autorul, cum s-a spus până acum, este cititorul; cititorul este chiar spaţiul în care se înscriu, fără 

ca vreunul să se piardă, toate citatele din care este alcătuită o scriitură;‖ (Roland Barthes –Moartea 

Autorului)  

Narațiunea prezentă în jocurile video oferă o nouă formă de povestire, îndeajuns de complexă 

pentru a atinge orizontul de așteptare al cititorului având uneori chiar și un grad înalt de simulare a 

vieții, obținut prin posibilitatea cititorului de a altera firul narativ.  

Toate elementele dintr-un joc pot servi la construirea narațiunii. Atât ludologia cât și naratologia pot 

contribui în egală măsură în crearea actului narativ din cadrul aplicației. Pe măsură ce s-a adoptat 

ideea de povestire în joc, s-a putut observa de-a lungul timpului cum s-a încercat ca jucătorilor să li 

se ofere cât mai multe posibilități în interacțiunea cu firul povestirii prezente în aplicație, acest lucru 

presupunând creșterea gradului de interactivitate și reactivitate a mediului din spațiul narativ cu 

cititorul.  
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Jocuri video japoneze  
  

În această secțiune vor fi prezentate câteva jocuri, în ordinea gradului de implicare a cititorului în 

narațiune.  

Visual Novel, după cum sugerează și numele, este un joc ce se bazează strict pe narațiune și dialog 

acompaniate de imagini, sunet si scurte animații. Gradul de interactivitate este unul scăzut , întrucât 

jucătorul are un set restrâns de opțiuni predefinite.  
 

 

 

 
 

Fig. 1.-Imagine preluată din jocul ひぐらしのなくころに
2
(07th Expansion)  

 

Acțiunea se desfășoară într-un sat fictiv numit Hinamizawa (雛見沢) realizat pe baza detaliilor 

specifice satului Shirakawa, Gifu, în iunie 1983. Jocul este format din mai multe planuri narative la 

care se adaugă părți ce au la bază întrebări , urmate de fragmente ce conțin răspunsuri, recapitulând 

evenimentele petrecute în părțile anterioare din diferite perspective, schimbând protagonistul, 

ajungându-se la diverse concluzii ce ajută la elucidarea misterului.  

În mod treptat, creatorii ce se ocupă de acest aspect, anume de poveste, au oportunitatea să o 

realizeze folosind diferite elemente prezente în joc (imagini, animații, text și gameplay) împletindu-

le și obținând astfel o narațiune holistică
3
.  

Atât în textele tradiționale abordate din punct de vedere naratologic, cât și în jocuri inițial (visual 

novels în special), scriitorul era cel ce avea control asupra textului, ghidând acțiunile cititorului și 

impunând chiar anumite concluzii. Abordând o perspectivă naratologică se poate observa faptul că 

în jocurile de aventură cu o structură relativ simplă, povestea era de cele mai multe ori lineară, iar 

ritmul în care se putea avansa în poveste nu se baza pe inițiativa jucătorului, ci mai de grabă pe 

abilitatea acestuia de a urmări indicațiile naratorului (fapt prezent și în literatură). Astfel, un eșec în 

a urmări indicațiile ar fi rezultat cu moartea personajului sau pur și simplu s-ar fi afișat mesajul ce 

informează jucătorul în legătură cu nereușita sa.   
 

                                                             
2Higurashi no naku koro ni –(adaptare) Când plâng greierii  
3 Narrative and Interactivity: The role of a videogame writer-Daniel J Dunne pag.7 (2013) 
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ゼルダの伝説4–Shigeru Miyamoto  
 

Acesta este un joc de referință fiind printre primele RPG-uri
5
 în care cititorul are control direct 

asupra personajelor, actiunile având consecință imediată (lupta nu se mai desfășoară pe ture) mărind 

astfel nivelul de implicare în narațiune.  

Deși jocul are și elemente fixe, faptul că cititorul poate ghida efectiv personajul în aventura sa este 

esențial. Atât din punct de vedere cultural cât și filosofic seria ゼルダの伝説 abundă în trimiteri 

către mitologiile lumii îmbinându-le pe acestea cu firul narativ și cu mecanicile jocului.  

Link are misiunea de a o salva pe Zelda și de a reuni cele trei forțe pentru a salva Hyrule.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.2 Simbolulトライフォース  

 

トライフォース6
 (Figura 2) este un simbol pentru armonia tărâmului Hyrule, dar în același timp 

este recunoscută trimiterea la blazonul familiei Houjo care a condus Japonia în perioada Kamakura 

( secolul XII, XIII). Armonie ce a fost pierdută, urmând ca Link să readucă pacea în tărâmul ce a 

devenit acum ostil. De-a lungul jocurilor, eroul Link și cititorul par a duce o muncă de Sisif întrucât 

sarcinile (quests) sunt similare. Alte labirinturi, alți Dodongo ce trebuie înfrânți etc. În seria de 

jocuri, cititorul contribuie (prin efectuarea sarcinilor) și este în același timp martor la evoluția 

personajului (Link), fie că este vorba de puterea sa, fie chiar și de evoluția sa fizică (時のオカリナ
7
). 

 Evoluția personajului este marcată și de evenimente precum primirea unei zâne Navi, acest 

eveniment simbolizând o etapă de inițiere, recunoscută de restul personajelor ca fiind esențială în 

atingerea maturității. Ca în orice text literar, cititorul trăiește diverse emoții pe parcursul lecturii, 

lucru valabil și în acest caz în anumite momente din joc (exp. când Link își părăsește bunica, luptele 

cu Ganondorf  etc.)  

                                                             
4
 Zeruda no densetsu-The Legend of Zelda 

5Role-playing games - (aici) o categorie de jocuri video cu fir narativ, în care se urmărește evoluția a unuia sau a mai 

multor personaje controlate de către jucător, evoluție rezultată și în urma îndeplinirii unor sarcini preluate de la NPC 
(personaje reprezentate de inteligența artificială). 
6Toraifosu-Triforce 
7Toki no okarina- The Ocarina of Time 
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Cititorul este de asemenea implicat și în construirea relațiilor spațiale. Deși există loc disponibil 

pentru desfășurarea acțiunilor, detaliile precum 

copacii, pietrele și ușile încuiate servesc atât ca punct 

de referință în spațiu cât și ca impediment.                                                                                                                                                   

   
 
 
 
 
 
 

 

Fig.2.2- ゼルダの伝説 神々のトライフォース 2
8

 (2013)  
 

 

Uneori, pentru a urmări firul narativ principal, jucătorul va folosi obiecte precum bombe, chei sau 

lumânări pentru a îndepărta obstacolele și pentru a descoperi zone 

secrete.  

 

Mai mult, timpul nu este contorizat, în consecință, cititorul joacă un 

rol important în definirea ritmului în care se desfășoară acțiunea. În 

ムジュラの仮面9
(2000), timpul este folosit ca etalon în măsurarea 

valorii echipamentului reprezentând timpul alocat pentru obținerea 

fiecărui obiect. Astfel, putem deduce o materializare a timpului.  
 

 

Fig.2.3- ゼルダの伝説 夢をみる島
10

(1993)   
 

Sabia, indispensabilă și totuși absentă în prima fază a jocurilor, este primul element ce declanșează 

procesul de inițiere în actul narativ.  

Această armă reprezintă una din cele trei comori sacre ale Japoniei, fiind un simbol al vitejiei. În 

acest fel, se poate observa din nou analogia dintre cele trei forțe (puterea, curajul, înțelepciunea) cu 

virtuțile simbolizate de către さんしゅのしんき11
 （三種の神器）. 

                                                             
8Zeruda no densetsu: kamigami no Toraifosu 2– The Legend of Zelda: A Link Between Worlds (varianta americană)  
9Majura no kamen – Majora‘s Mask 
10Zeruda no densetsu:yume wo miru shima– The Legend of Zelda: Link's Awakening 
11sanshu no shinki- cele trei comori sacre 
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Am ales să mă axez pe franciza The Legend of Zelda și nu pe binecunoscutul Mario, deoarece 

ゼルダの伝説 nu se rezumă la povestea clasică 

erou-salvează-prințesă ci, aici cititorului i se insuflă 

principii șintoiste, valori tipic japoneze, deoarece, 

Zelda trebuie să ducă la bun sfârșit nenumărate 

sarcini ( în aparență triviale) pentru a strânge 

resursele necesare pentru a obține echipamentul 

potrivit cu ajutorul căruia luptă împotriva răului, a 

superficialității, demonstrând prin efortul depus 

faptul că nici un lucru nu este neînsemnat și că 

dincolo de suferință există întotdeauna un scop, o 

finalitate .  
 

 
 

Fig.2.1- 風のタクト
12

(2002) se bazează mai mult pe explorarea lumii virtuale.  

 

   

 Final Fantasy (Square Enix)  

 
Final Fantasy este o serie de jocuri dezvoltată de către compania japoneză Square Enix . Treptat, 

aceasta a evoluat enorm din punct de vedere grafic, îmbogățind astfel experiența cititorului prin 

detaliul texturilor care țin locul unei descrieri amănunțite atât a peisajelor cât și a portretelor fizice 

ale personajelor  

 
 
 
 

                                                    
 
Fig.3- Final Fantasy I & II                                                                                    Fig. 3.1- Final Fantasy XV previzualizare gameplay  
 
 

Fiecare joc prezintă personaje diferite, însă este păstrată o temă comună precum cea a dualitatății și 

cea a echilibrului dintre bine și rău (răul neputând fi eradicat ci doar subjugat sau izolat).  

Elementul de noutate pe care aș dori să îl subliniez constă în raportul de rivalitate ce se formează 

între cititor și inteligența artificială prezentă în joc, unde conflictul dintre două personaje nu se 

rezumă doar la un nivel textual ci ajunge până într-un punct în care se stabilește o rivalitate 

metatextuală, exemplul concret pentru o astfel de situație fiind prezent în Final Fantasy VII. Acest 

joc oferă un bun exemplu de îmbinare a narațiunii cu mecanicile jocului atât pentru a mări gradul de 

                                                             
12

  Kaze no takuto – The wind waker 
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interactivitate a cititorului cu povestea cât și pentru a intensifica trăirile și implicarea afectivă a 

acestuia în raport cu personajele .  
 

 

 

De-a lungul poveștii din FFVII 

jucătorului i se aduce în lumină 

rivalitatea dintre Cloud și Sephiroth, 

iar în prima parte a narațiunii, redată 

pe alocuri și prin cut-scenes
13

, se 

urmărește o sensibilizare a audienței, 

dorința de a lupta împotriva lui 

Sephiroth apărând în urma empatizării 

cu protagonistul narațiunii.                          

 

Acest lucru se schimbă însă în mod 

treptat, această rivalitate textuală ia 

proporții metatextuale în momentul în 

care antagonistul nu-l afectează doar 

pe Cloud ci intră în conflict direct cu 

jucătorul prin dereglarea comenzilor 

disponibile, cel din urmă pierzând în 

acest fel controlul asupra personajului 

ce devine manipulat de Sephiroth 

(exemplu: momentul în care Cloud, 

manipulat, îi oferă antagonistului 

黒マテリア14
 - un element esențial, 

dar și momentul în care Cloud este 

manipulat să o ucidă pe Aerith ).  

 

 

 

 
Fig. 3.2 – Ilustrare a conceptelor de rivalitate textuală și metatextuală  
 

 

 

Cloud este fără îndoială personajul principal în FFVII, însă în cea de-a doua parte a jocului, devine 

din ce în ce mai evident faptul că adevărata luptă se duce între Sephiroth și jucătorul însuși, unde 

cei doi se luptă pentru a câștiga controlul asupra lui Cloud. 
 

                                                             
13

  scene în care se dezvoltă firul narativ și în timpul cărora nu se pot efectua manevre în joc   
14

  Kuro materia-materie neagră 
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Abordarea centrată pe cititor  

 
Silent Hill (Konami)  

 

Mecanicile acestei serii alături de textul literar constituie un exemplu potrivit înțelegerii conceptului 

de literatură ergodică
15

. Astfel, pe măsură ce gameplay-ul se confundă în narațiune centrându-se 

mai mult pe cititor, acestuia i se pun la dispoziție o multitudine de elemente cu care poate 

interacționa, modificând firul narațiunii.  

 

Silent Hill 2 (Konami, 2001) este unul dintre acele jocuri. Deși este un joc de supraviețuire, cu o 

narațiune complexă, Silent Hill 2 reușește să introducă jucătorul în atmosferă. Unul dintre 

conceptele de bază prezente în joc constă în superstițiile japoneze legate de modul în care gândurile 

și sentimentele au o influență mistică asupra locurilor.  

Percepția subiectivă - Hiroyuki Owaku, scriitorul jocului Silent Hill 2 și 3 susține că totul se 

bazează pe teorii filosofice legate de percepția realității, ceva ce nu poate fi absolut obiectiv.  

Un exemplu prezent în joc este redat de dialogurile dintre personaje, din care se deduce faptul că 

personajele percep realitatea în mod diferit. James vede un oraș abandonat în care sălășluiesc 

monștrii, spre deosebire de Laura ce vede un orășel obișnuit. Pe de altă parte, Angela este un 

caracter similar cu James întrucât și aceasta își caută o persoană dragă decedată, anume mama sa. 

Nu toate personajele trăiesc în realitatea protagonistului, lucru confirmat și de un bilet în care se 

menționa faptul că prietenii nu puteau vedea creaturile.  

Însă, creaturile întâlnite sunt oare chiar monștrii? Într-un anume punct, la întoarcerea în locul în 

care primul monstru a fost învins, se putea observa poarta închisă, sigilată de către autorități, ceea 

ce indica faptul că monstrul învins de James ar fi de fapt un om obișnuit. Această paralelă între om 

și monstru îndeamnă cititorul să își conștientizeze acțiunile comparând situația protagonistului cu o 

realitate posibilă. James este similar cu personajele scriitorului Yukio Mishima, întrucât James pare 

a fi incapabil să trăiască în prezent având o obsesie pentru un ideal de neatins, de asemenea 

conceptele de Eros și Thanatos sunt prezente și în joc. Cititorul este implicat, gradul de 

interactivitate a acestuia cu narațiunea fiind cel mai înalt în comparație cu titlurile tratate anterior în 

această lucrare. Jocul prezintă o multitudine de elemente simbolice, o atmosferă intensă, 

misterioasă, redată atât de elemente grafice (ex.ceața), cât și de efectele sonore ce însoțesc jucătorul 

de-a lungul poveștii .   

 

Concluzie  

 

În această lucrare am prezentat trei serii de jocuri în ordinea ascendentă a nivelului de implicare a 

jucătorului în narațiune, împreună cu diferite aspecte specific japoneze integrate atât în textul literar 

cât și în mecanicile jocului.  

Prin intermediul perspectivei naratologice, s-a putut observa rolul funcțiilor de contorizare a 

progresului în determinarea firului narativ și a ritmului de desfășurare a acțiunii și nu în ultimul 

rând, al evoluției personajelor. Expunerea mecanicilor prezente în seria ゼルダの伝説 au contribuit 

la sublinierea unor aspecte privind construirea relațiilor spațiale cu scopul de a urmări firul narativ, 

alături de prezența simbolurilor și a principiilor cu specific nipon.  

                                                             
15

   ergon- activitate, muncă; hodos-cale 

 *Hodos exprimă calea și este reprezentată de text sau de mediul creat de către autor, simbolizând drumul pe 

care cititorul trebuie să îl străbată pentru a înțelege textul literar, fie că acest mediu ia forma unei cărți, a unui film sau ia 

forma unui joc . Acest concept a fost inițial prezentat de către Espen J. Aarseth în lucrarea sa intitulată Perspectives on 

Ergodic Literature. 
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Din seria Final Fantasy, FFVII este exemplul concret ce aduce în lumină rolul cititorului în 

narațiune. Mai mult, prin îmbinarea narațiunii cu mecanicile jocului, relațiile dintre personaje și 

conflictul dintre acestea sunt expuse într-un mod inovativ ce poate lua proporții metatextuale 

incluzând astfel însuși cititorul într-un conflict direct cu personajele, ce are ca miză controlul, 

puterea, asupra protagonistului. Seria Silent Hill se remarcă prin complexitatea narațiunii sale și 

prin abundența elementelor simbolice redate atât prin intermediul acțiunii cât și a graficii, care au 

un impact direct asupra cititorului care obține libertatea de a se aventura într-o lume a misterelor.  

Subiectul lucrării nu a putut fi cuprins în totalitatea sa datorită limitei impuse, însă posibilitățile de 

discuție pe care le oferă acesta sunt vaste. Această lucrare urmărește încurajerea studiului ulterior al 

subiectului, întrucât poate fi pliat pe orice tip de abordare atât naratologică, socio-culturală cât și 

filosofică.  

Jocurile video japoneze au reprezentat un prototip pentru cele dezvoltate în occident, cu un succes 

izbitor începând cu apariția consolelor Nintendo, Japonia se impune pe piața globală și totodată 

însămânțează în conștiința tinerilor valori și elemente de cultură niponă .  
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ISLAND LITERATURE IN THE TWENTIETH CENTURY AND THE BEGINNING 

OF THE TWENTY-FIRST CENTURY 
 

Andreea Potre 

PhD. Student, West University of Timișoara 
 

 

Abstract The fascination of island space is a defining feature of Western culture. The significance of the 

island has evolved in time, both in the mental pattern of each era, and in literature. By analyzing 
comparatively the representative writings of the twentieth century and the beginning of the twenty-first 

century, I have identified the evolution of the gender dynamics and the subtle relationship established 

between the island space and the evolving characters within its boundaries. 

 
Keywords: gender dynamics, island space, intertextuality, hegemony, subaltern 

 

 

Secolul XX și începutul secolului XXI aduc o schimbare paradigmatică în literatura 

imaginarului insular. Sunt notabile două aspecte majore: rescrierile variate ale mitului Robinson 

Crusoe și apariția personajului feminin, care acționează independent pe insulă, nedepinzând de o 

prezență masculină, supraviețuind fără un jurnal-ghid realizat de un bărbat. Personajul feminin își 

găsește locul în rescrierile după Robinson Crusoe după 1950, după ce postcolonialismul și 

feminismul produc o schimbare radicală de perspectivă. Moștenirea complexă și ramificată a lui 

Robinson Crusoe se dezvoltă din perspectiva postmodernității în scrieri care se află în relație de 

intertextualitate cu opera reper. 

Fie că avem de-a face cu rescrieri autentice, scrieri palimpsestiale sau romane aflate în 

relație de intertextualitate cu textul reper, este momentul în care „centrul începe să facă loc 

marginilor‖, când marginile și frontierele sunt reconsiderate, când accentul cade pe grupurile 

altădată tăcute, definite prin diferențe de rasă, gen, etnicitate, statutul de nativ.
1
  Aceste schimbări 

sunt vizibile la nivelul personajelor textelor postmoderne, accentul căzând pe naufragiatul care este 

întotdeauna un termen opozitiv pentru Robinson Crusoe, un personaj feminin (Suzana, January, 

Susan Barton). Scrierile oferă o altă receptare a sălbaticului: Vineri, Grock, personaje aparținând 

grupurilor altădată tăcute. Toate aceste personaje derivă din complexul celuilalt, piatra de temelie a 

ideologiei colonialiste. 

În cadrul rescrierilor operei reper, Robinson Crusoe, dinamica de gen este oscilantă, autorii 

axându-se când pe o masculinitate hegemonică și asertivă, când pe feminitatea independentă care 

acționează ferm. 

Schimbarea radicală în literatura insulei e surprinsă abrupt de autoarea Cristina Fernandez 

Cuba, cea care afirmă că în a doua jumătate a secolului al XX-lea nu mai este loc pentru tărâmuri 

necunoscute, insule misterioase și aventuri robinsoniene anacronice. Într-adevăr, schimbarea se 

manifestă atât la nivelul spațiului insular în sine, cât și la personajul central angrenat în aventură. 

Insula nu mai este spațiul exotic care se oferă explorării și colonizării, ci devine un spațiu polimorf, 

modificându-și valențele; pe rând, ea este scena în care evoluează feminitatea seducătoare, locul de 

manifestare al femeilor care se guvernează singure, laboratorul experimentelor macabre, spațiul în 

care masculinitatea hegemonică se malignizează, devenind distructivă, locul în care femeia își 

asumă rolul de narator. 

 

Personajul feminin, armă a deconstrucției 
                                                             
1 Linda Hutcheon, Poetica postmodernismului, Traducere de Dan Popescu, București,  Editura Univers, 2002, p. 103. 
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Evoluția personajului feminin e receptată ca un răspuns la o „situație de marginalitate și 

excentricitate percepută de către toți.‖
2
 Romanele-reper ale imaginarului insular în care evoluează 

personajul feminin sunt Laguna albastră (1908), de Henry de Vere Stacpoole, Suzana și Pacificul 

(1921), de Jean Giraudoux,  Angel Island (1914), de Inez Haynes Gilmore, Robinson (1958), de 

Muriel Spark, Foe, de J.M. Coetzee (1986), Nud cu insulă  (1996), de Alvaro Pombo, The 

Custodian of Paradise (2007), de Wayne Johnston (2007), Beauty Queens (2011), de Libba Bray, 

The Beach (1996), de Alex Garland. 

Jean Giraudoux este autorul unei rescrieri, a unei robinsonade excentrice, Suzana și 

Pacificul (1921), care își dobândește acest atribut prin originalitatea personajului feminin în 

contextul insular. În seria inaugurată de Hannah Hewitt, Unca Eliza Winkfield și Julia Dean, autorul 

propune un personaj care iese din tiparul pe care îl creionează predecesoarele sale. Suzana nu este 

un Robinson feminin, nu construiește, nu transformă, nu reconfigurează spațiul insulei. În acest 

context edenic, pe care franțuzoaica îl descoperă cu uimire, eroina își descoperă și propria 

feminitate, conștientizând că Bellac, micul său oraș de provincie, fusese o insulă în granițele căreia 

își reprimase feminitatea. Suzana este un Robinson inversat, eroina descoperind urmele unui 

naufragiat pe insula sa, iar reacțiile sale denotă detașare și dispreț față de tentativele acestuia de a 

coloniza insula. Suzana se sustrage din stereotipia colonizatoarelor care se manifestă masculin, 

pentru a supraviețui; repudiază statutul de colonizatoare, permițând insulei să o asimileze și să îi 

ofere tot ceea ce are nevoie pentru a supraviețui. Ea demitizează experiența lui Crusoe, 

condamnând-o la ridicol. 

Decalajul existent între Hannah Hewitt, Unca Eliza și eroina lui Jean Giraudoux, Suzana, 

este impresionant. Primele două personaje sunt colonizatoarele prin excelență, care se raportează 

prin mimetism la un model masculin preexistent, manifestându-se așa cum ar acționa un bărbat într-

o situație similară, pe când Suzana nu își reprimă feminitatea, manifestă milă față de naufragiatul 

ale cărui urme le descoperă pe insulă; i se par jalnice tentativele lui de a ridica terase și construcții, 

modificând astfel configurația spațiului insular. Dacă Hannah și Unca se conformează tiparului, 

acela de naufragiat care își forțează limitele, modificându-și subtil statutul de la supraviețuitor la cel 

de colonizator, Suzana nu aduce nicio modificare, refuzând postura de colonizator. 

Personajul feminin își găsește locul și în utopiile feministe de la începutul secolului al XX-

lea. Autoarele feministe au configurat utopii, lumi posibile în afara ordinii patriarhale. Sufrageta 

Inez Haynes Gilmore conturează o astfel de lume în romanul  Angel Island(1914), o societate 

utopică formată exclusiv din femei înaripate; scrierea a fost considerată  science-fiction feminist. 

Simbolistica este evidentă și servește ideologiei feministe, aripile sugerând emanciparea feminină. 

Imaginea trupului înaripat al femeilor poate fi corelată cu ipoteza lui Simone de Beauvoir, că trupul 

femeii este un instrument de eliberare, nu un element care limitează, care impune granițe. Insula 

salvatoare a bărbaților naufragiați este un spațiu dominat de femei. Bărbații nu conștientizează că 

insula edenică nu e părăsită și o numesc inițial Edenul fără Eve, urmând ca ulterior să o 

redenumească Insula îngerilor. În absența femeilor, cele cinci personaje recurg la o analiză dură a 

feminității: „they are amateurs at life. They are a failure as a sex and an outworn convention 

anyway‖.
3
  Descoperind prezențele feminine de pe insulă, bărbații recurg la tăierea abuzivă a 

aripilor acestora și la domesticirea femeilor. Un singur personaj, Julia, care are statutul de lider, se 

sustrage căsătoriei și refuză domesticirea. După nașterea copiilor, femeile își impun voința și noile 

aripi care le înfrumusețează trupurile nu vor mai fi tăiate. Finalul romanului o înfățișează pe Julia, 

lidera femeilor, care acceptă căsătoria și dă naștere unui fiu cu aripi, simbol al victoriei 

feminismului. 

Personajul feminin dobândește forță și impune un alt tip de comportament în două opere 

aflate în relație de intertextualitate cu Robinson Crusoe, în viziunea a doi scriitori de naționalități 

                                                             
2 Linda Hutcheon, op.cit., p.109 
3 Inez Haynes Gilmore, Angel Island, E Book http://www.gutenberg.org/files/4637/4637-h/4637-h.htm t.n.Sunt 

amatoare în ceea ce privește viața. Ele sunt un eșec ca și sex și o convenție depășită, oricum. 
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diferite: autoarea scoțiană Muriel Spark și autorul sud-african J.M.Coetzee. Ambele deconstruiesc 

stereotipia superiorității rasei albe, care a fost instituită cu succes în canonul britanic de către Daniel 

Defoe, recurgând la aceeași armă subtilă, și care câștigă din ce în ce mai mult teren în 

postmodernism: personajul feminin. 

Muriel Spark folosește insula ca pretext pentru a deconstrui mitul lui Robinson Crusoe în 

romanul Robinson, publicat în 1958. Personajul corespondent al lui Vineri se numește January și 

reprezintă feminitatea care inhibă, o valorizare postmodernă a marginalului, în termenii Lindei 

Hutcheon. În grupul format din Robinson, Jimmie Waterford și Tom Wells, January preia rolul de 

narator. Personajul se află în corespondență legitimă cu Susan Barton, ambele fiind spirite 

inchizitive, care îl chestionează pe Robinson, deranjându-l prin insinuările lor. 

Spark subminează canonul prin însuși caracterul spațiului; deși „insula lui Robinson‖ are 

inițial un caracter androgin, preia numele personajului care îi este stăpân, manifestările sale sunt 

feminine, aspect care așază romanul în relație de intertextualitate cu Vineri sau limburile 

Pacificului. Robinson însuși o avertizează pe January asupra caracterului feminin al insulei, într-un 

sens discriminatoriu, sugerând manifestările haotice, neașteptate ale acesteia „vremea este o femeie 

pe această insulă‖. Pe lângă aspectul androginic, insula se evidențiază și prin ambiguitate; cititorul e 

surprins încă de la primele pagini ale romanului, când descoperă o hartă neconvențională a insulei 

în alb-negru, spațiul fiind configurat sub forma unui trup omenesc, chiar zonele delimitate, având 

nume sugestive: „piciorul de vest‖, „brațul de nord‖. Această hartă ambiguă, neconvențională, 

căreia îi lipsesc culorile necesare cartografierii, este de fapt un preambul al falsei crime; „trupul‖ 

insulei este de fapt presupusul cadavru. 

Solitudinea lui Robinson e deranjată de cei trei supraviețuitori răniți, astfel că personajul își 

înscenează moartea pentru a se detașa și a-și redobândi liniștea. Personajul feminin îndeplinește o 

dublă funcție: narator și detectiv, iar scrierea jurnalului este sugestia lui Robinson, acesta din urmă 

considerând că actul scrierii i-ar ține mintea ocupată: personajul masculin se simte amenințat că va 

pierde controlul asupra lui, asupra insulei și asupra vizitatorilor neașteptați, mărturisind că viața lui 

are un caracter neschimbător, e un sistem bine reglat, care e amenințat cu distrugerea din pricina 

celorlalți, a căror prezență nu o dorește. Personajul feminin intuiește că prezența sa, nu a bărbaților 

naufragiați alături de ea, este cea care îl tulbură pe Robinson, că este considerată „a female 

problem‖ – o problemă feminină. 

January este cea care perturbă cel mai mult liniștea lui Robinson, astfel încât, înscenându-

și moartea, personajul se retrage din confruntarea cu feminitatea. Fiind privit din acest unghi, 

romanul lui Muriel Spark devine o formă de rezistență în lupta pe care o implică dinamica de gen. 

Același tip de feminitate inchizitivă, analitică, reflexivă, e reprezentat și în romanul scriitorului sud-

african J.M.Coetzee, Foe. Romanul presupune o suprapunere de discursuri, postcolonial și feminist, 

deoarece alteritatea e receptată dintr-o dublă perspectivă: femeia și subalternul, colonizatul. Foe, la 

rândul lui, devine o armă a autorului sud-african, cu scopul demontării hegemoniei europene, care a 

favorizat crearea relațiilor de putere inechitabile, bazate pe opozițiile de t ipul colonist-colonizator. 

Coetzee folosește aceste două forme ale alterității pentru a submina imaginea hegemoniei 

europeanului alb în contextul secolului al XVIII-lea, pentru a critica persistența stereotipurilor, 

oferind o voce celor fără putere în trecut. În primul rând, prezenței feminine i se acordă rolul 

principal, poziția lui Cruso devenind una secundară. 

La sfârșitul secolului al XX și începutul secolului  XXI, feminitatea e surprinsă în literatura 

insulei și sub forma colectivității, a grupului. În 1996, scriitorul spaniol Alvaro Pombo publică 

romanul Donde las mujeres (Acolo unde sunt femeile), imaginând în spațiul insular o autentică oază 

de feminitate. Titlul a fost tradus în limba română Nud cu insulă, accentul căzând pe spațiul insular, 

care permite obturarea legăturilor cu exteriorul. Femeile care își hotărăsc singure destinul își 

afișează cu ostentație mândria de a se autoguverna: „Era neplăcut că figuram în hărți ca peninsulă, 

dar statutul nostru era infinit superior traiului pe uscat‖.
4
 În cazul lui Alvaro Pombo, personajele nu 

                                                             
4 Alvaro Pombo, Nud cu insulă, Traducere din limba spaniolă Ileana Scipione, București, Editura Nemira, 2007, p.28. 
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au naufragiat, insula nu este un cămin provizoriu, ci este căminul ales de femeile care impun o 

formă de matriarhat.  

Vocea naratoare aparține unei adolescente, care analizează cu luciditate situația stranie a 

femeilor din familia sa, ce și-au impus recluziunea în peninsulă. Izolarea este autoimpusă, iar 

ființele care populează insula sunt femei măcinate de complexe, femei care refuză căsnicia, femei 

care ratează căsnicia, femei în devenire. Este o insulă a feminității prin excelență, a feminității 

suficiente sieși, disprețuitoare, reci, tiranice și distante. Izolarea este dorită, nu survine în urma unui 

naufragiu, deci femeile de pe insulă formează o castă exclusivistă, pe care o apără de orice 

intruziune masculină. Pombo imaginează o lume în care feminitatea reprezintă centrul, iar 

masculinul decade din drepturile sale impuse prin tradiția patriarhală vestică, devenind perifericul, 

marginalul. Chiar și Fernandito, mezinul familiei, e crescut în această lume eminamente feminină, 

cu o viziune deformată asupra dinamicii de gen. 

O a doua scriere în care feminitatea e surprinsă sub forma colectivității e romanul pentru 

adolescenți Beauty Queens (2011), al autoarei americane Libba Bray. Aceasta își propune să ofere 

imaginea feminității în devenire, în tranziție, iar romanul poate fi receptat ca un termen opozitiv 

pentru Împăratul muștelor, al lui William Golding. Tinerele participante la un concurs de frumusețe 

naufragiază pe insula în care își vor reconsidera întregul sistem de valori. Insula este spațiul în care 

tinerele își redefinesc feminitatea, în care sunt deconstruite prejudecățile de gen; aspirantele la titlul 

Miss Teen Dream constată fisurile modelelor la care s-au raportat și sunt puse în situația de a 

descoperi tehnici de supraviețuire. Pericolele pe care le implică insula ostilă – inundațiile, șerpii, 

deshidratarea – le obligă să evolueze de la starea de competiție la cea de colaborare. Aceasta este o 

primă tentativă de a se elibera de patternul patriarhal de gândire. Dacă la Golding băieții sfârșesc 

prin a se vâna între ei, în Beauty Queens, tinerele parcurg un proces invers, de conștientizare a 

propriei identități, de relaționare adecvată cu celălalt. 

 

Schimbarea rolurilor de oprimat și opresor în construcția personajului masculin 
O evoluție majoră suportă și personajul masculin. Chiar dacă în centrul acțiunii se află 

grupul de bărbați sau bărbatul singur, independent, distanța față de personajul lui Defoe este 

considerabilă. Personajul masculin se simte amenințat de feminitate, încercând să se sustragă din 

cercul gravitațional al acesteia: băieților  din Împăratul muștelor le este rușine că simt nevoia 

afecțiunii și a protecției materne. 

O robinsonadă colectivă reper în secolul al XX-lea este romanul Împăratul muștelor 

(1954), al lui William Golding, cel care inaugurează seria rescrierilor mitului Robinson. Critica s-a 

angajat în numeroase polemici, cu referire la tipul de scriere pe care îl reprezintă Împăratul 

muștelor, romanul fiind considerat rescriere sau operă de sine stătătoare, un discurs critic, 

contrastant și parodic, aflat în relație de intertextualitate cu Insula de corali, a lui Robert M. 

Ballantyne. Golding scrie prin opoziție față de Ballantyne, așa cum scriitorii postcoloniali contestă 

textele canonului britanic. Esența, semnificația textului, rezidă tocmai în diferența care se instituie 

între cele două romane aflate în relație. 

Golding imaginează aici masculinitatea în devenire, iar băieții naufragiați se află într-o 

permanentă tentativă de a-și dovedi o masculinitate forțată, care își relevă treptat caracterul 

distructiv. Băieții care se guvernează singuri reprezintă o exemplificare a conceptului de hegemonie 

masculină ce impune norma, la care celelalte tipuri de masculinități se raportează și la care aspiră. 

În absența fetelor și a femeilor, băieții se confruntă cu alteritatea, care se ipostaziază în insula însăși. 

Aceasta îi întâmpină ostil: „țâșni cu un țipăt de vrăjitoare‖. În băieți se trezește un instinct atavic de 

dominatori, colonizatori, ei explorând insula într-o încercare de cartografiere a sălbăticiei 

înconjurătoare. Pe etape, copiii își dezvoltă un tot mai acut simț al puterii, încercând să subjuge pe 

„celălalt‖, adică insula sălbatică ce nu se lasă dominată cu ușurință; treptat, dorința de a stăpâni 

evoluează în dorința de a ucide: „Încercă să evoce impulsul covârșitor de a depista urme de animale 

și de a le ucide.‖ Regresul înspre stadiul animalic al ființei e susținut de momentul în care băieții 

ajung să își vâneze semenii. Insula este acel spațiu sălbatic, seducător în esența lui, care îi induce în 
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eroare la început: „E o insulă bună‖, pentru ca pe nesimțite să le reveleze cele mai înfricoșătoare 

tendințe refulate din subconștient. Lupta nu mai are loc între băieți și insula-alteritatate, ci între 

băieți și propria natură, pe care o descoperă tocmai datorită insulei. Tot ceea ce fac este menit să îi 

îndepărteze de feminitate, chiar și de memoria ei, care le stârnește rușinea: „Ia mai dă-o dracului pe 

mătușă-ta‖. Piggy, cel care simte nevoia prezențelor feminine din familia sa și le amintește mereu, 

este batjocorit și somat să se poarte ca un bărbat. Feminitatea este anihilată, dar ea învinge în 

măsura în care insula îi învinge pe băieții-colonizatori. Insula rămâne și în Împăratul muștelor o 

zonă a bărbaților, așa cum fusese și la R. M. Ballantyne. 

O altă perspectivă asupra celuilalt, asupra „subalternului‖, o oferă Michel Tournier, 

Cristina Fernandez Cuba și Yann Martel, în trei romane în care se produce o reconsiderare a 

alterității submisive. 

Tournier reorganizează relația sine/celălalt în rescrierea postmodernă a romanului 

Robinson Crusoe, Vineri sau limburile Pacificului (1972). Subalternului i se oferă „dreptul de a 

vorbi‖; așa cum sugerează și titlul, esențial devine celălalt, Tournier intenționând să submineze și să 

deconstruiască mitul Robinson Crusoe. Robinson, în varianta postmodernă, își dobândește libertatea 

grație forței eliberatoare a lui Vineri. Robinson va ajunge să se analizeze pe sine din perspectiva 

sclavului, ajungând să conștientizeze propria decădere. Atât Robinson, cât și insula Speranza, 

suportă un proces gradual de evoluție sub influența binefăcătoare a indianului Vineri. Celălalt 

devine fără voie mentorul civilizatorului, cel care îi arată calea spre cetatea solară, cel care îl ajută 

să descopere în sine omul nou, cavalerul solar. Pe măsură ce se produc aceste metamorfoze, sunt 

deconstruite în manieră postmodernă valorile și ideologia colonială. 

Autoarea Cristina Fernandez Cuba reia din perspectivă postcolonială tema naufragiului, 

fixându-și ca reper personajul Robinson Crusoe, în romanul The Year of Grace, El aðo de Gracia 

(1985). Relația de intertextualitate este evidentă, iar autoarea oferă celuilalt, altădată tăcut, dreptul 

de exprimare, în maniera postmodernă decelată de Linda Hutcheon. Fernandez rescrie povestea lui 

Robinson din perspectiva relațiilor de putere între sine și celălalt, între centru și periferie. Pe 

fundalul acestei expresii literare a imperialismului vestic se grefează povestea unui naufragiat 

spaniol pe o insulă de pe coasta britanică. Daniel își dorește aventura pe mare pentru a se elibera de 

feminitatea sufocantă reprezentată de iubita sa, Yasmine, și sora sa, Gracia. Călătoria pe mare 

corespunde unor stereotipii masculine implicate de codul vestic. Cu toate acestea, sălbaticul 

descoperit pe insulă nu îi va permite să își manifeste dorința de putere, de dominare. În ciuda 

relației de intertextualitate evidente, autoarea destabilizează relațiile binare de putere care stau la 

baza textului model. 

Naufragiatul european este în primă instanță subminat de celălalt, dar, în tentativa sa de 

afirmare și preluare a controlului, începe să aprecieze calitățile celuilalt și să învețe de la el. Punctul 

de vedere aparține unui hibrid, oprimatul și opresorul îmbinându-se într-o singură entitate.
5
   

Această schimbare a termenilor trimite la întrebarea legitimă care constituie titlul unui eseu de 

referință, aparținând lui Gayatri Chakravorti Spivak „Poate să vorbească subalternul? Are voie?‖. 

Insula se dovedește ostilă, înconjurată de un gard de sârmă ghimpată, învăluită într-o permanentă 

ceață, aspecte care îl determină pe Daniel, personajul narator, să ia în calcul posibilități opozitive: 

fie insula e protejată pentru binele cetățenilor ei, dovadă a unei administrații impecabile, fie e o 

închisoare. Singura prezență umană e păstorul Grock, cel care păzește o turmă de oi feroce, 

carnivore; sălbaticul îl îngrijește pe naufragiat cu devotament. În relația cu Grock, un autentic om al 

peșterilor, Daniel este pus în situația de a se dezobișnui de semnele și codurile societății vestice, 

prin care aceasta își disciplinează și recompensează cetățenii.
6
  În termeni lacanieni, Daniel a părăsit 

tărâmul ordinii simbolice și al limbajului codificat, al legii patriarhale, și s-a întors la stadiul 

                                                             
5 Jessica A. Folkart, Angles on Otherness în Post-Franco Spain: The Fiction of Cristina Fernandez Cuba, Lewisburg, 

Bucknell University Press, 2002, p.102. 
6 Idem, Ibidem. 
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prelingvistic al armoniei.
7
  Relația european-indigen este similară cu cea configurată de Michel 

Tournier în Vineri sau limburile Pacificului, în ambele romane descoperindu-se forța de mentor a 

subordonatului. 

Ultimul roman care pune problema reconsiderării perspectivei este Viața lui Pi, de Yann 

Martel. Spre deosebire de scrierile citate anterior, Martel oferă rolul de naufragiat unui indian aflat 

în plină criză identitară, al cărui singur companion este agresivul Richard Parker, un tigru bengalez, 

pe care tânărul trebuie să îl îmblânzească din rațiuni de supraviețuire. Indianul nu mai este un 

contrapunct pentru europeanul civilizator, își este sieși stăpân. Spațiul insular e detectabil într-un 

singur episod, decisiv însă, al romanului. Insula pe care o descoperă plin de speranță Pi este în 

realitate carnivoră, ucigașă, reprezentând o falsă scăpare. În loc să îl salveze pe erou, insula se 

pregătește să îl consume. Cu toate acestea, pe insula în care simte iminența morții, Pi îl 

subordonează pe Richard Parker, stabilind termenii relației stăpân-subordonat. Insula, formată din 

alge, parcurge o metamorfoză rapidă de la utopie la distopie, de la Grădină a Edenului la Iad. 

În toate romanele care se înscriu în paradigma discursului postcolonial, intenția autorilor este de a 

submina, demonta, demitiza canonul vestic, de a dovedi – în sprijinul tezei lui Frantz Fanon – că 

dihotomia colonist-colonizator este un produs al „delirului maniheist‖. În aceste texte care se 

hrănesc din relația cu textul canonic, restabilirea relației între centru și periferie se face oferind 

prestanță, forță, voce, personajelor care fac parte din grupurile „tăcute‖. Spațiul insular servește 

perfect acestor scopuri, deoarece izolarea, ruperea legăturilor cu continentul, permite confruntarea 

celor două forțe opozitive, permite înregistrarea evoluției sensibile a personajului feminin sau a 

indigenului oprimat în trecut. 

Analizând raportul de forțe în operele literare reprezentative, se observă o modificare și în 

modul în care e receptată insula, ca spațiu ce oferă „terenul de luptă‖ în care marginile, 

reprezentanții periferiei, se poziționează din ce în ce mai ferm împotriva centrului. Dacă la început 

insula se supune colonizării, acceptă toate acțiunile transformatoare cu care colonizatorul se impune 

ca stăpân, pe măsură ce pășim în modernism și postmodernism, insula evoluează la rândul ei, 

asemeni personajelor, împrumutând, pe rând, atributele genului feminin (Vineri sau limburile 

Pacificului), se impune, se sustrage subordonării abuzive (Suzana și Pacificul), amenință securitatea 

liniștitoare a colonizatorului (Robinson, de Muriel Spark), devine carnivoră și devorează posibilii 

stăpâni (Viața lui Pi). 

Romanele care se încadrează în poststructuralism oferă un răspuns afirmativ la întrebarea 

lui Spivak: „Poate subalternul să vorbească?‖ 

 

 Insula ca spațiu utopic în contextul secolelor XX-XXI 

Insula își dobândește atributul de spațiu al utopiei și în secolul  XX, la autori precum 

Aldous Huxley și Alex Garland. După distopia configurată în Minunata lume nouă, și eseul 

Reîntoarcere la minunata lume nouă, Huxley recurge, în Insula (1962), la toposul preferat al 

utopiilor, imaginând o societate aparent perfectă, politeistă, eudemonistă, la care accesul se face cu 

dificultate, aspect care sugerează că insula e un spațiu interzis, suficient sieși, la fel ca în utopiile 

clasice. „Aici era Pala, insula interzisă, locul pe care niciun ziarist nu-l vizitase vreodată.‖
8
  Vreme 

de 120 de ani, societatea palaneză se cristalizează ca societate ideală, având un ideal foarte clar 

definit: „Dorința noastră este să fim fericiți, iar ambiția noastră este să fim pe deplin umani.‖ 

În această oază de libertate și fericire, umanitatea a atins un grad ideal de echilibru, insula 

oferind terenul ideal pentru evoluția membrilor societății palaneze: copiii sunt îndrumați spre a-și 

dezvolta gândirea critică, să analizeze situațiile problematice din mai multe perspective: filosofică, 

metafizică, sociologică. În ciuda aparenței de sistem fără fisuri, utopia insulară își dovedește 

caracterul fragil, amenințarea venind din exterior: industrializarea și petrolul. În urma căderii, Pala 

se va reintegra în lumea occidentală din care s-a sustras în urmă cu 120 de ani. 

                                                             
7 Robert C. Spires, Post-Totalitarian Spanish Fiction, Missouri,  University of Missouri Press, 1996, p.164. 
8 Aldous Huxley, Insula, Traducere din limba engleză și note de Daniela Rogobete, Iași, Editura Polirom, 2011, p.14. 
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În 1996, scriitorul englez Alex Garland își începe carierea literară cu utopia postmodernă 

Plaja, în care regăsesc certe corespondențe cu Insula lui Huxley. Plaja este ascunsă pe insula la care 

cei neinițiați pot ajunge doar înotând și reprezintă un microcosmos autarhic din punct de vedere 

economic și social. Lumea din afară consideră existența plajei paradisiace un mit modern și nu 

crede efectiv în existența ei, dar și-o imaginează. Richard, personajul narator, aude zvonuri despre o 

plajă perfectă, dar existența ei stă sub semnul îndoielii: „Think about a lagoon hidden fom the sea 

and passing boats by a high, curving wall of rock, then imagine white sands and coral gardens never 

damaged by dynamite fishing or trawling nets. Freshwater falls scatter the island, surrounded by 

jungle (...).Canopies tree levels deep, plants untouched for a thousand years, strangely coloured 

birds and monkeys in the trees. On the white sands, fishing in he coral gardens, a select comunity of 

travelers pass the months. They leave if they want to, they return, the beach  never changes.‖
9
  

Caracterul stagnant, nesupus schimbării, specific oricărei utopii, e conținut în afirmația: „plaja nu se 

schimbă niciodată‖. În ciuda premiselor optimiste, a aparenței unei societăți care funcționează 

perfect, utopia se varsă în distopie, sistemul dovedindu-și carențele. 

Spațiul insular în literatura science-fiction 

Insula a dobândit un rol definitoriu de-a lungul timpului și în cadrul literaturii science-

fiction. Fiind separată de lumea civilizată, insula a devenit un refugiu natural, în care s-au derulat 

experimente macabre, în care s-au adăpostit forme de viață necunoscute omului sau specii pe cale 

de extincție. 

În literatura science-fiction, insula își dovedește calitățile de laborator propice desfășurării 

oricăror proiecte umane imaginabile, e un spațiu în care se proiectează ecosisteme artificiale prin 

mijloacele ingineriei genetice, în care se efectuează experimente științifice care depășesc ordinea 

firescului: Aepyornis Island  (1894), de H.G.Wells, Insula cu elice (1895), de Jules Verne, Fungus 

Isle (1923), de Phil M. Fisher, Insula căpitanului Sparrow (1928), de Sydney Fowler Wright,  

Proteus Island, de Stanley G. Winbaum, Nightmare Island (1941), de Theodore Sturgeon, The 

Invention of Morel and Other Stories- Invenția lui Morel (1964), de Adolfo Bjoy Casares, These 

Savage Futurians (1967), de Philip E. High, Moreaus Other Island (1980) - Cealaltă insulă a 

doctorului Moreau, de Brian W. Aldis, The Isle of Lies (1909), de M.P. Shiel, The Ultimate Island 

(1925), de Lane Sieveking, The Isle of Changing Life (1940), de Edmond Hamilton, Isle of the 

Dead (1969), de Roger Zelazny, Concrete Island (1974), de J.G.Ballard. 

Una dintre scrierile-reper în istoria literaturii science-fiction este romanul de factură gotică 

specific perioadei fin-de siècle, Insula doctorului Moreau (1896), al lui  H.G.Wells, cel care 

introduce în spațiul insular feminitatea ipostaziată metaforic în bestie. Puma care ucide personajul 

masculin în finalul acțiunii a fost considerată de critica literară o ipostaziere a Noii femei victoriene. 

 Spațiul insular din romanul lui Wells dezvoltă problema feminității din două perspective: cea a 

geografiei insulei și cea a bestiilor, asupra cărora Moreau își realizează experimentele. În viziunea 

lui Elaine Showalter, insula lui Moreau e un laborator zoologic, un microcosmos al Angliei, pe care 

cei trei bărbați au părăsit-o din rațiuni diferite. Creaturile sale hidoase sunt caricaturi ale bărbaților 

și femeilor, ale claselor și raselor. Sexualitatea, religia și supraviețuirea sunt văzute în extremele lor 

primitive. Cu toate că pare un spațiu suficient sieși, insula lui Moreau păstrează legăturile cu rețeaua 

britanică de comerț. Moreau se izolează științific și cultural de intelectualitatea londoneză, dar 

marinarii cu care ține legătura îi reînnoiesc stocurile de animale tropicale destinate vivisecției.  

Insula se dovedește un motiv crucial și în literatura science-fiction, deoarece, prin caracterul ei 

recluziv, limitativ, întruchipează un microcosmos izolat, în care se pot creiona universuri imaginare. 

                                                             
9 Alex Garland, The Beach, Great Britain, Penguin Random House UK, 2016, p.58. t.n. Gândiți-vă la o lagună ascunsă 
de mare și de bărcile care trec, printr-un perete de stânci înalt și curbat, apoi imaginați-vă nisipurile albe și grădinile de 

corali care nu au fost afectate nciodată de pescuitul cu dinamită sau de plasele de pescuit. Cascadele împânzesc insula 

înconjurată de junglă. Copaci cu rădăcinile înfipte adânc în pământ, plante neatinse de mii de ani, păsări colorate ciudat 

și maimuțe în copaci. Pe nisipurile albe, pescuind în grădinile de corali, o comunitate selectă de călători petrece luni de 

zile. Ei pleacă dacă doresc, se întorc, dar plaja nu se schimbă niciodată. 
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Concluzii 

Modificarea esențială, radicală, asupra dinamicii de gen în literatura spațiului insular se 

produce abia în secolul XX, când, influențați de teoriile post-structuraliste, autorii reorientează 

perspectiva, oferind puterea de a vorbi grupurilor defavorizate în trecut. Subordonatul devine 

mentor al europeanului, personajul feminin se adaptează traiului insular fără intervenția bărbaților, 

iar în unele romane  își afirmă superioritatea asupra acestora. Insula se revoltă odată cu feminitatea 

care se impune în granițele ei, pe măsură ce pătrundem în postmodernism, postcolonialism și 

feminism. La începutul secolului XXI, insulei i se conferă în scrierile postmoderne capacitatea de a 

elibera feminitatea de constrângerile canonului vestic, de a frânge prejudecăți și roluri impuse prin 

tradiție. Hermeneuticile feministe și postcoloniale se dovedesc  esențiale în analiza modificărilor de 

optică înregistrate în evoluția literaturii insulei. 
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Abstract:Emil Isacřs lyrical prose is considered to be another opportunity to show off in an important sector 

of literature, too little cultivated in Romanian literature because of the coordinates bounded and rather poor 

of the times. After his debut, in 1908 with the poems volume Poesii. Impresii şi senzaţii moderne, Emil Isac 

continues with a volume of poems in prose, Ardealule, Ardealule bătrân, appeared in 1916. Again Emil Isac 
comes with exceptional features and has the ambition to overcome the boundaries of that time. This fact had 

a major importance and it had been a good opportunity to establish a real striking contrasts of the 

contemporary reality. Ardealule, Ardealule bătrân, a volume which came in full world conflagration, 
represents the shattering reality from the beginning of the last century.  

Other volumes appeared in 1925, Cartea unui om and Notiţele mele show the shattering realities of the 

oppressed Transylvania. With a fearless fighter temperament and a physical structure of a tribune, Emil Isac 
was turning to a protestant socialism with social-ethical connotations. His word art is an exponent of his 

main ideological orientations, he fights for Romaniansř liberation from exploitation, for national liberation 

and national reunification. 

 
Keywords:socialism, reunification, conscience, human values, democratic ideals. 

 

 

Proza lirică a lui Emil Isac constituie o nouă ocazie de a se afirma într-un important sector 

literar, prea puţin cultivat în literatura română din cauza coordonatelor mărginite şi destul de sărace 

ale vremii. După debutul din 1908 cu Poesii. Impresii şi senzaţii moderne, Emil Isac continuă cu 

volumul Ardealule, Ardealule bătrân, volum apărut în 1916. Şi de data aceasta, Emil Isac propune 

elemente excepţionale şi are ambiţia de a depăşi limitele vremii. Acest fapt a avut o importanţă 

majoră şi a însemnat un bun prilej de a constitui adevărate contraste izbitoare ale realităţii 

contemporane. Volum apărut în plină conflagraţie mondială, Ardealule, Ardealule bătrân reprezintă 

realitatea zguduitoare a începutului de veac trecut. Volumul evocă lupta de rezistenţă dusă de 

românii transilvăneni şi continuă, pe aceeaşi strună, cu idealul de luptă pentru eliberarea naţională şi 

pentru Unire. Atmosfera întregului volum e, de fapt, o prelungire a ideilor publicistice, construită pe 

contrastele izbitoare ale realităţii, dar şi o continuare a publicisticii. Tonul este, însă, altul. Culegerea 

de poeme în proză e străbătută de jalea sălăşluită în sufletul neamului. Evocă Ardealul, această 

străveche provincie românească atât de greu încercată. Nuanţa de tristeţe străbate şi din evocarea 

copiilor orfani, a văduvelor care sunt blestemate să-şi vadă copiii murind de foame, a soldaţilor 

morţi pe câmpul de bătălie pentru o cauză nedreaptă. Peste tot e prezentă atmosfera sinistră a morţii: 

pădurile sunt ,,jertfele războiului‖, zăpada este cu ,,pete de sânge‖, strada este moartă şi ea, 

felinarele luminează zidurile negre: ,,şi toate se întunecară cu încetul, ca întunericul pe care nu-l poţi 

frânge nici cu vesel cântec, nici cu glas de durere, nici cu şoapte [...] casa cu pereţi trişti şi zidită în 

tăcere, se ridică sihastră‖
1
.   

Cultura noastră românească are un reazem sufletesc în Emil Isac, care prin lira sa tristă şi 

protestatară a reuşit să prindă toată vibrarea sufletului românesc. Tonul poemelor sale e dat de chiar 

sufletul poporului, la fel ca şi Poema de Crăciun, una dintre cele mai triste poeme în proză ale lui 

Emil Isac, unde poetul prezintă moartea unui copilaş în ziua Crăciunului, moarte datorată mizeriei şi 

a lipsei de hrană. Cu o încărcătură afectivă profundă, Emil Isac zugrăveşte în volumul Ardealule, 

                                                             
1 Emil Isac, Ȋntr-o seară frumoasă, inclusă de Miron Radu Paraschivescu în volumul Ardealule, Ardealule bătrân, în 

Opere, Bucureşti, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1946, p. 231. 
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Ardealule bătrân suferinţele românilor care au trăit în această provincie românească aflată sub 

dominaţie austro-ungară, lipsită de cele mai elementare drepturi, unde au trăit sub blestemul 

guvernelor maghiare. Nuanţa de tristeţe predomină în întreg volumul, fundalul fiind unul încărcat de 

mult prea multă suferinţă. Şi aici, la fel ca şi în publicistică, Emil Isac ,,încinge condeiul în 

suferinţele proletariatului‖
2
, ca nimeni altul, arătând nedreptăţile şi cauza sărăciei a ,,aşternut pe 

hârtia tăcută revolta unui suflet cinstit, care simte cu mii şi sute de mii că este înşelat [...], politica 

hrăpăreaţă a băncilor, demoralizarea presei, traficurile şi gheşeftăriile unor politicieni, imperialismul 

ridicol al <<feudalilor>> din Ardeal‖
3
. E mişcat de suferinţele pe care le îndură ,,poporul flămând‖ 

care îşi găseşte loc, de fiecare dată în sufletul poetului: ,,Indiferent că acel, ce geme – poartă haină 

păgână ori sfântă, am încercat întotdeauna să revărs cuvinte de încurajare în sufletul celor împilaţi‖
4
. 

Scrisul său se încadrează într-un peisaj moral demn de strămoşii familiei Isac care s-au luptat 

pentru aceleaşi idealuri. A luat hotărârea de a nu se abate de la susţinerea principiilor de drept în 

lupta pentru triumful cauzei naţionale. A fost călăuzit de trei principii fundamentale: idealuri, 

competenţă şi răspundere. Ȋn prelungirea acestora a publicat Ardealule, Ardealule bătrân, volum 

apărut în plină conflagraţie mondială. Emil Isac a luptat pentru progres şi libertate, a luminat 

poporul aducând la viaţă conştiinţa naţională, şi nu în ultimul rând, şi-a dat acordul deplin pentru 

Unirea Transilvaniei cu România, Unire înfăptuită la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia. 

Ardealule, Ardealule bătrân, primul volum de poeme în proză al lui Emil Isac, apărut în 1916 

în plină conflagraţie mondială, reprezintă cu predilecţie experienţe vii ale realului, sunt acte situate 

pe poziţia verosimilului realist. Ȋntregul volum este închinat marelui dramaturg I.L.Caragiale: ,,Flori 

de sânge, culese pe câmpia morţei, le-am legat în cunună şi le depun pe mormântul bunului meu 

dascăl: Ioan L. Caragiale‖
5
. Concretul evenimentelor postulează între textul poemelor şi contextul 

istoric, poezia epică reprezintă totalitatea extensivă a vieţii poetului şi a semenilor săi. Emil Isac 

acordă o atenţie prioritară zonelor de contact direct dintre realitatea ,,reală‖ şi cea ,,fictivă‖, năzuind 

să le coreleze şi să schiţeze concretul pornind de la realitatea concretă-actuală, la realitatea operelor 

sale. Observaţiile sale sunt juste şi problematizante, de aceea opera sa este secondată de Emil Isac -  

gazetarul neînfricat. Toate acestea dau claritate în definirea structurilor sufleteşti ale personajelor 

sale şi a mentalităţii epocii. Ȋn acest sens, poemele lui Emil Isac sunt o încercare de perfecţionare a 

structurii reale inspirative pe terenul creaţiei artistice, poetul ocupându-se nu numai de spaţiul 

social, ci şi de timpul social, care reprezintă un factor dinamic în reflectarea realităţii. Aceste 

certitudini contemporane, surprinse de poet în cel mai realist mod cu putinţă, reprezintă un 

seismograf de sensibilităţi care surprind tragicul contemporan şi în care realitatea se păstrează fără 

artificialitatea meschină. Entuziasmul e diseminat în iluzii, soarta a ezitat să le îndeplinească şi 

bucurii celor oropsiţi, dar în schimb a lăsat să se zărească spectacolul sinistru al suferinţelor, bolilor 

şi al înmormântărilor. Personajele sale trăiesc experienţe definitive, trăiesc adevărate drame. Ȋn 

contextul acestor evidenţe Emil Isac explică diferite experienţe în care timpul pare a fi îngheţat şi 

postulează, aşa cum s-a putut constata, în legătură cu această problemă, între experienţa individuală 

şi cea colectivă. Noua orientare a poetului radicalizează cu politicul ducând la reprezentarea 

complexă a omului, la ridicarea valorilor morale, poetul realizând un întreg proces sufletesc al 

timpului. 

Poezia sa epică reprezintă totalitatea extensivă a vieţii ardelenilor, în special a vieţii Clujului 

într-o formulă lirică modernă, deschide un câmp larg căutărilor sale creatoare. Cu un climat 

sufletesc curăţat de prejudecăţi filistine şi fără mistificări, Emil Isac adoptă optica inedită a 

întregului fond dramatic al vieţii Ardealului său iubit. 

Primul poem în proză, care poate fi considerat profesiunea sa de credinţă, este un elogiu adus 

lui Dumnezeu. Ȋl găsim pe Emil Isac un răzvrătit datorită faptului că Acesta L-a aruncat în 

                                                             
2 ,,Facla‖, V, 1914, nr. 87, 3 ianuarie, p. 2. 
3 Ibidem. 
4 Unui distins teolog, în ,,Adevărul‖, XII, 1914, nr. 26, 28 iunie, p. 1. 
5 Cuvânt înainte la volumul Ardealule, Ardealule bătrân, Arad, Editura Librăriei Diecezane, 1916. 
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,,vâltoarea‖ vieţii în mijlocul furtunii. Poemul Clacă, având dedicaţia ,,Lui Coşbuc‖, ilustrează 

tragismul războiului nedrept dus de ostaşii români care au trebuit să moară tineri pentru o cauză care 

nu era românească. Poetul având mereu idealuri democratice dă poemului o notă dramatică 

asemănătoare poeziei lui Coşbuc Trei doamne şi toţi trei, printr-un subtil portret al bătrânului tată 

rămas fără toţi cei şapte fii pe care îi plânge în hohote. Ca şi în cazul precedent, şi în poema Orbii 

Emil Isac vorbeşte de războiul aducător de suferinţe cumplite, vorbeşte despre soldaţii orbi care nu 

vor mai putea vedea niciodată lumina şi frumuseţile vieţii pentru că lumea lor este ,,o grădină 

neagră‖, ei nu se mai pot bucura, ei doar aud bucuria altora. Emil Isac adoptă optica obiectivă, 

lăsând cititorul să atingă cu exactitate aceleaşi idei împărtăşite de el. Dramatică este scena în care un 

soldat orb murmură în tăcerea spitalului că vrea să-şi mai vadă pentru o ultimă dată copilul. Poetul 

vede durerea şi neputinţa soldatului orb, iar răspunsul lui este ,,Mai bine că nu vedem lumea. Nu 

vom vedea păcatele ei, nici durerile, nici mormintele. Nici feţe de duşman, nici tun, nici puşcărie, 

nici sânge‖
6
. 

O altă ilustrare reprezentativă a imaginii războiului este poemul Fântâna care ilustrează lumea 

lăuntrică a celor care erau în război. De data aceasta, soldaţii români se întorc acasă de la război 

biruitori, în frunte cu ofiţerul care ducea tricolorul românesc, pe al căror chip se vedea oboseala 

care-i făcea neputincioşi. În drumul lor văd o fântână, iar după ce beau apă îşi fac semnul crucii şi 

un soldat se închină simbolului vieţii. Poetul foloseşte şi de data aceasta contrastul izbitor al 

imaginilor celor care cunosc suferinţa, de data aceasta, a războiului, şi cei pe care îi fereşte de soare 

palmierul, a celor care trăiesc în lux şi lenevie. Emil Isac a adâncit peste tot în creaţia sa aceste 

constatări tragice, nefaste dezvoltării poporului român, unde cei care conduc nu muncesc şi se 

bucură de toate beneficiile vieţii, iar cei care şi-au jertfit sănătatea, cât şi urmaşii celor care au suferit 

şi şi-au dat viaţa, trăiesc în sărăcie, mizerie şi boală. Pe primii niciodată nu i-a iertat Emil Isac. Ȋl 

descoperim cu o natură temperamentală puternic ancorată în suferinţele poporului român, a surprins 

pe baza lor toate momentele marcante ale acestora. Reflecţiile sale, prezente în relatări sumare, lasă 

să se vădească interesul pentru cauza naţională românească. Observator pasionat al vieţii Clujului, 

Emil Isac vede realitatea vremii fără prejudecăţi, exprimă atitudini dictate de epoca vremii, cartea sa 

este, în primul rând un document. Lirica sa în proză pune în lumină secvenţe de un realism încărcat  

de revoltă. Deplânge urmările tragice ale războiului, critică ,,rânduiala‖ nedreaptă sensibilizând 

atmosfera printr-o notă specifică dată de fineţea lui sufletească. Elemente de decor autohton domină 

întregul volum. Emil Isac nu este adeptul frumuseţilor artificiale care ascund putregaiul, el şi-a 

stabilit încă de la început normele, iar acestea nu sunt altceva decât adevărul şi credinţa în 

posibilitatea mântuirii neamului. 

Critică sărăcia Ardealului său iubit, doreşte binele întregii lumi, apără umanitatea, pacea, 

buna-înţelegere. Dotat cu o scrupuloasă conştiinţă umană şi umanitară, Emil Isac păşeşte nu de 

puţine ori pe un teren minat unde ,,deranjează‖, poate, prea tare. Ȋn Focul, pâinea, somnul Emil Isac 

zugrăveşte viaţa pe front a soldaţilor români, unde pâinea părea a fi şi mai amară. Ȋn scurtele clipe 

de răgaz soldaţii îşi amintesc de viaţa săracă de acasă, dar pentru ei frumoasă, aşa cum a fost, când 

lumea era bună şi oamenii fericiţi. Umanismul poetului se vede şi din cugetarea retorică: ,,Oh, 

Doamne, de ce nu-i lumea întreagă un cămin, în jurul căruia să-şi încălzească trupul ostenit 

omenirea?‖
7
 Pâinea dusă pe front soldaţilor le aduce aminte de viaţa de acasă, iar aceştia aveau grijă 

să nu ,,prade‖ nicio fărâmă din pâine pentru că acolo erau doar păsările devoratoare. Poetul face 

paralelism între aceştia şi cei a căror viaţă comodă i-a ferit de suferinţă, de neajunsuri, a celor care 

cunoşteau pâinea doar din vitrinele brutăriilor, a acelora pentru care pâinea înseamnă ,,un leu dat 

servitorului ca să le-o aducă, pâinea pe care o dau cailor şi căţeilor‖. Imaginea războiului e una 

zguduitor de tragică deoarece prezintă lupta crâncenă care aduce somnul veşnic peste morţii care par 

şi ei obosiţi. 

                                                             
6 Emil Isac, Ardealule, Ardealule bătrân, în ediţia îngrijită de Miron Radu Paraschivescu, Opere, Bucureşti, Editura 

Regală pentru Literatură şi Artă, 1946, p. 198. 
7 Emil Isac, Focul, pâinea, somnul, în ediţia Opere, p. 203. 
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Un dramatism aparte găsim şi în poemul Lăuta lui Ştefan. Şi aici, la fel ca şi în celelalte 

poeme în proză, Emil Isac prezintă imaginea războiului necruţător care a secerat zeci de mii de vieţi 

omeneşti. Aici, în Lăuta lui Ştefan războiul i-a răpit unicul fiu al preotului care a fost înştiinţat de 

chiar strunele viorii fiului său iubit, că acesta a murit ucis în bătălie. Emil Isac reconstituie adevărate 

imagini apocaliptice ale războiului, această încercare de descriere a luptelor, a morţii, a suferinţelor 

se încadrează într-un vast proiect care nu face numai decât să stabilească nişte imagini stereotipe, ci 

tinde să depăşească marginile simbolismului, atingând naturalismul zguduitor. 

Poema Hai la mure... hai la mure... rememorează copilăria fericită a poetului când acesta era 

fericit de sosirea moţilor la Cluj cu mure, vişine, cireşe sau păstrăvi. Aceştia au fost şi au rămas în 

inima poetului până la sfârşitul vieţii fantezia şi eroismul ,,făgăduiala bărbăţiei şi energia‖
8
, de a 

căror chemare se cutremurau palatele baronilor. Imaginea acestora este în declin, aceştia acum dorm 

căci s-au întors din America bogată ca să moară în sărăcia colibelor din munţi. ,,Hai la mure... hai la 

mure...‖ este laitmotivul care nu se mai aude ,,azi‖ pe străzi pentru că ,,Poezia codrului e îmbrăcată 

în uniformă‖
9
, iar moţul e soldat, vremurile l-au schimbat şi pe el. 

O altă ilustrare reprezentativă a suferinţelor Ardealului e redată şi de poema De vei veni acasă, 

fiind o altă dedicaţie, de data aceasta, ,,Lui Agârbiceanu‖. Poetul rămâne cu faţa întoarsă tot spre 

fraţii români plecaţi în război care, de atâta timp sunt plecaţi de acasă, încât nici nu ştiu dacă îi vor 

mai recunoaşte părinţii şi fraţii când, şi dacă, se vor reîntoarce. Emil Isac vorbeşte de văduva care 

duce flori la mormântul soţului, dar care duce flori şi pentru fiul plecat la război. Imaginea satului 

ardelean e una tristă, la cârciumă nu e nicio veselie, la biserică plâng şi copiii şi văduvele, peste tot 

sunt fetele palide, moşnegii ,,supăraţi foarte‖, viaţa tuturor e blestemată, clipele sunt încărcate de 

amărăciune şi inimile închise ,,ca porţile bătrâne încuiate de moarte‖
10

. Aceeaşi imagine şi în Un 

plug ruginit unde plugul ,,tăcut şi obosit‖ sta singur în bătătură, părăsit şi ruginit.  

Ȋn unele cazuri, Emil Isac depăşeşte limitele realului, poetul având tendinţa de a anula limitele 

concretului. Decorul lui Emil Isac îşi are substanţa emotivă fixată într-o zonă ideatică pură, într-un 

suflu divin plin de sensibilităţi. Un exemplu în acest sens e Hristos şi soldatul, poem ce surprinde 

din nou cu exactitate imaginea războiului, care peste tot a vărsat sânge, morţi şi suferinţă fără 

margini, dar unde soldatul sentinelă vede un bărbat îmbrăcat în togă albă cu o ramură de măslin în 

mână. Evadarea se face în psihologia soldatului care atinge cote maximale în momentul în care se 

întâlneşte cu Hristos care stă sentinelă în locul lui.  

Una din înclinaţiile sale fundamentale e tehnica dată de contrastul izbitor al realităţii. Ȋn 

Clopotele, tunurile... găsim un astfel de contrast. Paralelismul lor e situat la graniţa dintre divin şi 

demonic. Dacă clopotele erau prezente la marile evenimente din viaţa omului, tot omul, 

nemaiiubind, a făcut din ele tunuri. Ȋn foarte scurt timp lauda nu a mai fost cea a Domnului, ci a 

diavolului, pentru că acele tunuri au făcut din copil, orfan, din mireasă, mamă văduvă, vestind peste 

tot ură, sânge, păcat şi durere. Iubitor de pace Emil Isac face următorul mesaj umanitar: ,,Iubiţi-vă şi 

nu vă ucideţi, oamenilor! Nu mai turnaţi tunuri din clopote!‖
11

 

Numeroase alte ilustrări în legătură cu războiul sunt în Doamna Matilda, tânăra femeie care 

duce flori pe mormintele soldaţilor morţi, a celor care s-au dus nevinovaţi, a acelor tineri care au 

trebuit să piară sau Ciocârlia şi corbul, pasărea vieţii şi a fericirii şi pasărea care prevesteşte 

moartea, Doctorul Şandru care îngrijea soldaţii răniţi, Pădurile care ascund în adâncul lor 

,,sâmburele focului‖, pădurile care sunt moarte, căci bubuitul tunurilor le-a omorât la fel ca şi pe 

flăcăii satului. Ultimul poem din volumul Ardealule, Ardealule bătrân este La cârciuma lui Moş 

Petru, o cârciumă unde nu se mai întâlnesc petrecăreţii de altădată, unde fetele şi flăcăii nu mai 

joacă, unde doar groparii şi-au făcut obicei şi merg şi beau, iar bătrânul Moş Petru asistă neputincios 

                                                             
8 Emil Isac, Hai la mure... hai la mure..., în Opere, p. 210. 
9 Ibidem.  
10 Ibidem, De veţi veni acasă, p. 212. 
11 Ibidem, Clopotele, tunurile...,în Opere, p. 218.  
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la spectacolul sinistru al acestora şi imploră vremurile de altădată să revină pentru a vedea din nou 

veselia pe chipurile oamenilor. 

Atmosfera volumului acţionează grea, sufocantă, sub o presiune continuă care ascunde în ea 

marile bătălii. Emil Isac nu se pierde în armonii subiective. De această dată nu forma formează 

conţinutul, ci conţinutul formează forma, el stabileşte relaţii între lumea sa lăuntrică şi cea a 

semenilor, care aruncaţi în mijlocul furtunii depăşesc impasibilitatea formei. Rămâne notabil faptul 

că densa sa expresie artistică a poemelor e asociată cu o tot mai adâncă precizare a atitudinii şi a 

luptei sale democratice. Ceea ce caracterizează, în fond, scrisul lui Emil Isac tinde să depăşească 

limita vremii, el stabileşte relaţii oneste între realitate şi ficţiune, deşi nu de puţine ori acestea au fost 

dure, murdare, chinuitoare, atmosfera a fost una care închidea veselia în moarte. Am fi tentaţi să 

afirmăm că producţiile sale sunt antiliterare, lucru total greşit. Aici, în aceste producţii literare, se 

regăsesc germenii modernismului românesc. Oricare din poemele sale reprezintă manifestări pline 

de sensibilitate modernă, producţiile literare nu sunt gestul unui destin singular, ci a unuia colectiv. 

Durerile, dezamăgirile, tristeţile pricinuite de război sunt realităţi ale faptului, scenele dure au fost 

un mijloc care a modelat gândirea şi atitudinea scriitorului de mai târziu. 

La şapte ani de la apariţia primului volum de poezii în proză, în 1923, Emil Isac publică 

volumul de Poeme în proză, volum care conţine o serie de cugetări, reflecţii şi constatări ale propriei 

fiinţe, dar şi tipologii umane stereotipe, vizând lumea ,,dinăuntru‖ spre ,,afară‖. Noua poezie în 

proză radicalizează cu predilecţie aspectul tematic cu care am fost familiari până acum ducând la 

reprezentarea complexă a poetului ce-i articulează viziunea despre lume. Verosimilul realist 

schiţează tot felul de conexiuni care ne îndreaptă către o privire unitară a realităţii, de data aceasta, 

mult mai subiective. Ȋn actul receptării artistice a poemelor în proză găsim proiectarea propriei sale 

fiinţe în diferite ipostaze, rememorări şi cugetări. Referitor la dimensiunea temporală a 

evenimentelor, acestea încep într-un timp neliniştit, se continuă pe căi întortocheate şi se sfârşesc 

prin  imagini de groază lăsate în urmă de războiul care a produs mult prea multe victime şi suferinţă. 

Imaginea războiului revine iarăşi obsedantă, această atitudine finală se situează ca răspuns la o 

ecuaţie, ca şi concluzie a întregii sale vieţi. Iată, deci, cum cugetările adânc personale constituie o 

cale de cunoaştere a poetului, iar stabilirea acestor puncte de reper rămân adeseori mai interesante 

decât producţiile sale literare. Din nou aceleaşi teme îşi fac apariţia: sărăcia, foamea, deznădejdea şi 

moartea. Toate acestea însoţesc şi de data aceasta sufletul poetului care tânjeşte pentru iubire, pace 

şi ieşirea din întunericul care a închis poporul ca într-un mormânt. Sufletul poetului suferă şi suspină 

alături de credinţa întregului neam românesc, dând adevărate exemple de umanitate. Emil Isac a 

devenit prin aceste poeme un mare exponent creator de viaţă. Fire tenace şi ambiţioasă, s-a implicat 

în toate problemele vremii, a fost un deschizător de cale, un exponent suficient de bine maturizat în 

care un spirit românesc atinge valenţe deosebit de înalte, adevăruri pe care le-a prezentat în ciuda 

multor riscuri la care s-a expus cu bună ştiinţă. 

Poemul Vântul tinde să depăşească prin mesajul său tragismul celui care trebuie să trăiască 

învins, căci vântul a fluturat ,,drapelele negre ale celor învinşi‖
12

, poetul zdrobeşte chitara, iar 

plânsul acesteia este dus de vântul care vesteşte uciderea muzicii, moartea armoniei şi a vieţii 

asemeni falnicului arbore care, îndoit peste puteri, în final s-a frânt. 

Singur în codru este un poem unde scriitorul se refugiază şi unde discută cu un fag bătrân 

despre trimiterea securilor împotriva sa de către răii asupritori care-i foloseau lemnul pentru 

spânzurători şi sicrie. Amândoi sunt uniţi de aceeaşi durere şi iubire, vieţile celor doi s-au cunoscut 

pentru că au avut aceleaşi idealuri. Fagul l-a ocrotit şi vegheat, dar la rândul lui a fost ucis de 

securile blestemate ale oraşului. 

O imagine tristă e şi în Plugul unde poetul depăşeşte limita normalului, atingând paradoxul. 

Sărăcia şi frica morţii care a cuprins Ardealul au creat adevărate drame psihologice. Poemul amintit 

creează o imagine de infern în care Irina se roagă la Fecioara Maria căci războiul i-a ucis bărbatul, la 

toate se completează copiii lihniţi de foame, boii furaţi, plugul ruginit şi pământul plin de bălării. 

                                                             
12 Emil Isac, Poeme în proză, Litho.-Tipografia Românească, Oradea-Mare, 1923, p. 11. 
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Femeia trezeşte tot satul să vadă minunea de-a i se fi arat pământul cu plug de aur. Tot satul priveşte 

cu ochii în lacrimi la femeia care se bucura şi preamărea pe Maica Domnului. Aceeaşi imagine 

găsim şi în Un plug ruginit. Coşmarul continuă şi în Orbul care se juca cu un fir de iarbă 

imaginându-şi frumuseţea vieţii şi iubirea dintre oameni. La întrebarea acestuia ce vede, poetul îi 

răspunde că vede ,,o biserică, de pe a cărei turlă a căzut crucea; iar în altar se sărută Diavolul cu 

Războiul, şi scheleturi cântă-n cor în strană...‖
13

. 

Apelând la o analiză directă putem observa că Emil Isac e unul din puţinii scriitori români care 

şi-a propus să realizeze o frescă originală a vremii sale, care să fie eliberată de constrângerile 

prozodice tradiţionale, dar şi de cele logice ori sintactice. Scrie, într-un spirit de ostentaţie despre 

acelaşi flagel care a îndoliat lumea, lasă la o parte ostentaţia polemică folosită în gazetărie, interesul 

e pus pe latura umană, pe valorile morale omeneşti care stau la baza fericirii. Ȋntreg volumul se 

raportează la acest din urmă ideal. Amintirile din trecut  stau ca nişte icoane pe retina poetului care, 

într-un fel sau altul, influenţează prezentul scriitorului şi constituie adevărate manifeste care încalcă 

convenţiile învechite, în care acţionează biografia şi psihologia autorului. E vorba, desigur, de o 

lume în care extremele înfruntă destine, de o lume proiectată pe un fond dramatic al epocii. Ȋnsufleţit 

mereu de aceleaşi idealuri democratice Emil Isac adoptă tonul simplu, fără ,,rime‖ de prisos, iar 

consecinţa cu care proiectează imaginea societăţii demonstrează un spirit umanitar, mereu dornic de 

bine, adevăr şi frumos. Căutarea fericirii într-o lume a căror valori stau răsturnate nu poate genera 

decât monştri, văzuţi în foame, frig, sărăcie, boală şi război. Cuvântul lui Emil Isac e un apel la 

fericire, la păstrarea păcii, a iubirii dintre oameni şi a dorinţei de a fi uniţi în libertate. Emil Isac a 

izbutit să atingă cu exactitate aspectele vieţii ideatice, a militat pentru idealul fericirii, idealul Unirii 

şi a înfrăţirii neamului. Subiectivitatea voit afişată a acestui volum constituie o cale de cunoaştere 

documentară a epocii respective. 

Volum apărut în 1925, Cartea unui om conţine o serie de opere apărute prin reviste şi ziare ale 

vremii fără ca poetul să le dea o formă cizelată şi fără să respecte cerinţele vremii de a nu amesteca 

articolul cu poezia sau poemele în proză, lucru mărturisit chiar de poet în Prefaţa volumului, dar 

ceea ce este important şi demn de remarcat este valoarea lor, în primul rând documentară: ,,Lectorul 

revede o materie literară, pe care probabil, o cunoaşte din risipirea ei în reviste şi jurnale. Nu i-am 

dat nici o formă de catalog şi nu am respectat obiceiul vechiu, de-a nu amesteca versul cu articolul 

politic şi essayul cu necrologul liric‖.  

Sugestiv intitulat Spre un nou Ardeal..., poemul de faţă aduce în prim-plan dorinţa scriitorului 

de un nou Ardeal, unde preoţii români să nu mai fie legaţi în lanţuri, ostaşii să nu mai meargă la 

război pentru habsburgi, românii să nu mai fie scuipaţi dacă vorbeau limba românească, ţăranul 

român să nu mai fie bătut. Vrea să se nască o cultură română într-un nou Ardeal, un Ardeal care să 

nu mai aibă spioni, trădători şi speculanţi, să nu mai fie samsari şi paraziţi politici. Cântarea 

Ardealului e, din păcate, nu una plină de veselie, ci una tristă căci după Unire, valorile au rămas tot 

răsturnate deşi vremurile sclaviei au trecut: ,,Din iobagii ardeleni s-au făcut miniştri, cei cu merite 

minuscule, microscopice, au crescut ca semizeii‖
14

. Acum locul honvedului a fost luat de jandarmul 

român care se comporta la fel.  

Cartea de faţă pune în discuţie, cu alte cuvinte, lumea Clujului în mişcare. Cinstirea lui Avram 

Iancu elogiază lupta dusă de Avram Iancu împotriva ungurilor. Munţii ,,botezaţi în taină‖ ai Gilăului 

îi reamintesc poetului de Avram Iancu, cel bătut de ciocoii unguri, ajutaţi şi de românii trădători, 

care l-au chinuit până ce şi-a pierdut minţile: cânta ,,biruinţa luminii‖. Ȋn această privinţă Emil Isac 

anticipează ridicarea statuii lui Avram Iancu care, spune el, se va ridica la Cluj ca o ameninţare 

pentru ciocoi şi ca o mângâiere pentru cei oropsiţi căci ,,<<deşi nava este deasupra valurilor, totuşi 

apa e stăpână>>‖
15

. 

                                                             
13 Ibidem, p. 28. 
14 Emil Isac, Cartea unui om, în ediţia îngrijită de Miron Radu Paraschivescu, Opere, p. 262. 
15 Ibidem, p. 277. 
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Emil Isac aduce elogii bătrânului redactor al ,,Gazetei Transilvaniei‖, lui Augustin Paul, în 

articolul cu acelaşi nume, sculptorului Octavian Bobletec care a purtat drapelul luminii, dar a cărui 

daltă a căzut supusă sorţii eternei nopţi, Aristizzei, în articolul Aristizza..., solia dintâi a unui nou 

văzduh în Ardealul umilirii. Aceasta a fost ,,cea dintâi rază fierbinte pe fereastra mucegăită şi 

ruginită de ploi a temniţei milenare‖
16

 în care se afla Ardealul întreg. Emil Isac speră că se va clădi 

în Ardealul său ,,măreţul templu al culturii româneşti‖
17

. 

Emil Isac cântă şi contesa care a sărăcit şi e nevoită să fie cusătoreasă, poetul o admiră pe 

aceasta şi uită pe strămoşii acesteia care i-a chinuit pe strămoşii lui, iartă pentru munca ei cinstită 

,,păcatele braţelor care loveau şi asupreau‖
18

. 

Sensibilitatea şi preferinţa sa deosebită către popor se vede şi în Antagonism? unde Emil Isac 

vorbeşte despre lupta pe care trebuie să o ducă poporul român pentru ,, a doborî altarul ciocoismului, 

care astăzi îşi caută pretutindeni alianţă şi nu găseşte nicăieri prieteni, căci aristocraţia ungară e 

sdrobită‖
19

. Românii azi nu mai pot suferi lupta între fraţi, cu toţii trebuie să facă front comun pentru 

a zdrobi ciocoismul, iar ,,antagonismul‖ dintre ardeleni şi regat va dispărea doar după ce va dispărea 

oligarhia. Toate acestea relevă un caracter naturalist situaţiei stânjenitoare în care se aflau românii 

ardeleni care erau ,,condamnaţi‖ de propriii fraţi, poemul denotă lipsa de unitate. Aceste reflecţii ale  

scriitorului sunt rezultante a numeroase constatări legate de experienţa concretului. Satele cu fereşti 

cernite este o altă imagine tristă a satelor româneşti care zac în beznă. Exemplul acesta rămâne 

concludent şi pentru alte cazuri similare. 

Ȋntr-o astfel de atmosferă ia naştere Cartea unui om care cuprinde în ea reflecţiile unui suflet 

chinuit, lipsit de prejudecăţi. Lăsând la o parte astfel ostentaţia polemică, Emil Isac îşi manifestă 

interesul pentru valorile umane, aceste mici ,,lecţii de viaţă‖ din cartea sa reprezentând, în fond, 

sufletul poetului care dorea un Ardeal schimbat în bine. Aceleaşi idei şi concepţii le găsim şi cu 

următorul volum, apărut în acelaşi an, Notiţele mele. Poetul, şi de data aceasta, îşi adună notiţele de 

prin ziarele şi revistele vremii, pe unde şi le-a risipit, fiind conştient că acestea nu sunt importante 

exclusiv ca valoare literară, de aceea nici nu are pretenţia de a fi considerate opere literare: ,,Sunt 

notiţe tipărite în cursul celor din urmă ani, în diferite ziare şi reviste literare din Capitală. Nu au 

pretenţia unor opere de artă, sunt poate numai bucăţi ale unei oglinzi sufleteşti, pe care şi-a sărutat 

stampilul vremea trecătoare. Le adun totuşi la un loc, căci sunt ale mele şi iubesc amintirile, cari să 

nu supere pe nimeni, nici pe cei lăudaţi, nici pe cei mustraţi. Ȋn lacrima unui zâmbet se reflectă 

veşnicia, căci şi clipele trecătoare sunt veşnice‖
20

.    

Dacă în Cartea unui om poetul pune accent pe un Ardeal nou, vrea să arunce la gunoi 

oligarhia, vechile mentalităţi, în Notiţele mele poetul îşi extinde ideile spre o Europă nouă, una 

scăpată din chingile asupritorilor, una înfloritoare care să semene cultură. Prevede un Ardeal nou în 

care lumina culturii va triumfa.  

Poemele în proză ale lui Emil Isac sunt de fapt mici parabole poetizante a unor portrete, 

diferite discursuri organizate în jurul unor laitmotive. Toate acestea au ca punct comun lumea 

nedreaptă, prost orânduită şi plină de suferinţă a oamenilor de jos, a celor care munceau. La polul 

opus era lumea celor sus-puşi, a celor care erau direct responsabili de soarta tristă a celor oropsiţi. 

Ataşat celor sărmani, Emil Isac închină cuvinte frumoase acestora şi acelor care luptau pentru 

ieşirea din întuneric a Ardealului. Ȋn aceste condiţii scriitorul a optat pentru mişcarea europeană de 

înnoire estetică, alăturându-se simbolismului, dar depăşeşte de multe ori limitele acestuia. E lesne 

de constatat că şi în acest volum Emil Isac este interesat de aceeaşi conştiinţă tragică a Ardealului. 

De data aceasta el se raportează la întreaga Europă. Rămâne notabil faptul că scriitorul răspunde 

exigenţei momentului şi opera sa constituie adevărate fragmente vii de viaţă surprinse în cele mai 

                                                             
16 Ibidem, p. 285. 
17 Ibidem, p. 282. 
18 Ibidem, p. 286. 
19 Ibidem, p. 289.  
20 Prefaţă la Notiţele mele, ,,Biblioteca Semănătorul‖, Editura Librăriei Diecezane, 1925, la Cluj, la 27 Aprilie 1925. 
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variate ipostaze. Scriitorul prevede o Europă nouă, prevede prăbuşirea lumii vechi şi ridicarea uneia 

noi, care va însemna o adevărată renaştere pentru Europa, o mângâiere pentru sufletele bune, unde 

accentul se va pune pe raţiunea oamenilor, unde ,,tunul poate nărui turnul cel mai înalt, dar nu va 

putea ucide ideea ascunsă în gândire‖
21

. Cochetează cu social-democraţia pe care nu o vede 

vinovată de flagelul care a secerat mii şi zeci de mii de vieţi. ,,Rivalitatea‖, ,,interesele economice şi 

strategice‖, ,,problemele naţionale‖ au fost nişte lozinci care cereau sânge: ,,Au căzut poate cei mai 

buni din toate colţurile lumii, s-au nimicit cele mai scumpe comori ale lumii, s-a deslănţuit furtuna 

durerii deasupra fiecărei naţiuni şi zâmbetul este străin pe buza omenească. Coasa pieirii a secerat 

grâul de aur al lumii şi scrumul a năpădit pământul. O, plânsul n-ar ajunge să regreţi victimele – şi 

mult, foarte mult va trebui să are plugul până ce nu va mai găsi în humă scheleturi...‖
22

. Emil Isac 

prevede o Europă nouă, unde toate popoarele să-şi dea mâna să fie pace, înţelegere şi fericire: 

,,Europa cea veche se cutremură din temelii – şi Europa cea nouă se ridică din pământ, strălucită, 

curată, sfântă. (...) încetaţi tunuri cu glasul vostru şi popoare, daţi-vă mâna!...‖
23

. Este primul 

intelectual român care răspunde, la data de 31 august 1919, la apelul antirăzboinic, lansat de 

scriitorii Henri Barbusse şi Romain Rolland din grupul ,,Clarté‖. I se publică, în ziarul francez ,,Le 

populaire‖ scrisoarea lui Emil Isac Á Henri Barbusse, în care poetul saluta programul grupului: 

,,Hommes de plume, tendez-vous la main et annoncez la parole: que l‘amour, la paix, la joie et la 

beauté viennent orner l‘ autel de l‘ humanité périssable et condamnée à se flétrir!‖
24

  

Trăind într-o epocă construită pe coordonate mărginite şi destul de sărace din punct de vedere 

literar, Emil Isac vine cu elemente excepţionale, întoarce spatele literaturii învechite şi mai ales 

mentalităţii epocii şi are ambiţia de a depăşi acele limite înguste. Caută peste tot valoarea omului, 

are credinţa faţă de ceea ce este valoare în om, cultivă asocieri de structuri deosebite, compară prin 

antiteze, stabilind astfel tot felul de conexiuni ingenioase. Proza sa lirică înseamnă o extindere 

nemăsurată a viziunii sale asupra lumii, fapt care ne face să-i cunoaştem structura sufletească mai 

bine, lucru dovedit şi în cuvântul înainte la diferite volume de poeme în proză. Ceea ce 

caracterizează şi atrage mai mult atenţia este amănuntul faptelor, oferă astfel dovezi concludente 

asupra vieţii Ardealului. Evocările sale ample se condensează în jurul diferitelor portrete, a 

diferitelor evenimente din epocă, dovedind aspecte ale devotamentului poetului în lupta pentru 

idealul poporului român, poemele sale fiind un îndemn la cinste, umanitate, înţelegere, dar şi luptă 

pentru apărarea valorilor naţionale şi a integrităţii neamului românesc.  
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Abstract: With a mind cultivated at the most authentic sources and praising classical values, like his uncle 

did (Lovinescu - a great admirer of the long-established classicism, Holban - a French classicism disciple), 

Anton Holban introduces a necessary dimension in the Romanian literature: a rigorous and exact phrase, a 

Ŗsimple, intellectual and articulateŗ style Lovinescu often referred to. Titu Maiorescu had once strived to 
place the whole culture within the moulding spirit of discipline, opposite a certain type of disorder (Ŗword 

confusionŗ). Anton Holban belongs to this type of intellectuals, yet less fate-protected. 

 
Keywords: Anton Holban, authenticity, obsession, psychological analysis, jealousy. 

 

 

Despre Anton Holban, critica literară românească și-a exprimat punctul de vedere în studii 

și analize ample. Practic nu există critic care să nu-și fi exprimat opiniile legate de opera 

scriitorului. 

Pentru a înțelege viziunea lui Anton Holban asupra literaturii, trebuie analizată percepția 

influenței pe care a avut-o asupra acestuia literatura franceză, cu precădere a celor două valori 

incontestabile, Racine și Proust.  

În repetate rânduri s-a insistat pe imaginea ficțională pe care Holban a proiectat-o către noi, 

mai exact prin ciclul de romane: O moarte care nu dovedește nimic, Ioana și Jocurile Daniei. 

Exceptând faptul că studiile de critică legate de Anton Holban impresionează prin dimensiune, 

același lucru se poate spune și despre calitatea acestora. Prin caracterul de operă deschisă a scrierii 

lui Holban, s-ar putea crede că ar fi posibilă orice nouă interpretare, dar calitatea de necontestat a 

lucrărilor de specialitate, raportată la clasicii criticii românești, face inutilă o astfel de inițiativă.  

  Nefericirea a hotărât destinul lui Anton Holban. Mort la 35 de ani (1902-1937) în urma 

unei operații nereușite, Holban a apucat să scrie patru romane, câteva nuvele și numeroase articole 

și studii, dintre care cel despre Proust e, negreșit, cel mai important. Dar toate, inclusiv împlinirile 

literare, i-au venit greu, în chinuri efective, fără a li se recunoaște valoarea adevărată. 

Din păcate, la fel au stat lucrurile și în cazul existenței sale. Provenind dintr-o căsnicie 

nepotrivită, violențele și tensiunile l-au marcat atât în perioada copilăriei, cât și în adolescență. 

Nepot, pe linie maternă, al lui E. Lovinescu, Anton Holban se va bucura de prezența bunicului în 

viața sa. Copilăria nefericită a lui Holban a fost transfigurată artistic în piesa Oameni feluriți. Aici 

își descrie fără nicio ezitare tatăl (ofițerul de armată Gheorghe Holban), despre care spune că este 

„un om rău, avar, grosolan, terorizând pe cei din jur‖. Ulterior, va avea o perspectivă diferită asupra 

tatălui, iar în volumul care marchează debutul său ca scriitor Romanul lui Mirel, dă dovadă de 

clemență asupra tatălui, neuitându-i totuși accesele violente. 

Și viața lui sentimentală e una marcată de nefericire. Prietena din anii studenției (prototipul 

Irinei din romanul O moarte care nu dovedește nimic) îl părăsește peste câțiva ani, căsătorindu-se 

cu un magistrat, căsătoria contractată de Holban în 1931, parcă în condiții de clandestinitate, e 

desfăcută în 1932, o altă amiciție sentimentală, în 1935, se încheie, tragic, prin moartea scriitorului.  

Deliciile acestei vieți înghesuite și marcate de amărăciune le constituiau pasiunea pentru 

muzică, prietenia, călătoria în țară și străinătate. Se afunda în ele cu voluptate, știind, cu grele 

sacrificii, să și le ocrotească. E probabil ca eșecurile sale sentimentale să se fi datorat acestor 

pasiuni, de dragul cărora sacrifica totul. Fusese un om dificil, cu prietenii puține, torturat de manii și 

tabieturi, pe deasupra și suspicios. 
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A început să scrie, în anii liceului, poezie. Și numai decizia lui E. Lovinescu, unchiul său, 

l-a salvat de ridicolul debutului cu o proastă plachetă de versuri. Student fiind, în 1923 devine 

membru al cenaclului „Sburătorulŗ, debutează cu articole, în 1924, în Mișcarea literară, i se joacă, 

în 1930, o piesă autobiografică imatură, care înregistrează un eșec total (numai cinci spectacole). În 

1937 publică, pe spezele sale, romanul O moarte care nu dovedește nimic, destul de bine primit (cea 

mai bună cronică a fost aceea a lui Eugen Ionescu). Dar, în 1932, Parada dascălilor îi aduce o 

receptare unanim elogioasă, de care sufletul neliniștit al tânărului scriitor avea nevoie. Cucerește, în 

sfârșit, notorietatea, la simpozionul grupării „Criterion‖ susținând o apreciată prelegere despre 

Proust. Apoi, în 1934, publică, la o editură ardeleană obscură, romanul Ioana, e primit un an mai 

târziu în Societatea Scriitorilor, i se acordă un premiu pentru proză al S.S.R., publică o nuvelă și un 

studiu în prestigioasa Revistă a Fundațiilor Regale, câștigă prietenia unor scriitori colegi de 

generație (Eliade, Sebastian, Șuluțiu, Jebeleanu). 

Și când totul anunța consolidare literară, moare înainte de vreme, lăsând în manuscris 

proza și publicistica de apariția cărora s-au îngrijit prietenii și posteritatea. Merita. Pentru că opera 

sa e realmente foarte importantă. 

Din portretul schițat de Lovinescu la moartea lui Holban înțelegem că unchiul și nepotul se 

defineau foarte diferit față de timp. Cu Lovinescu ‖timpul era răbdător‖ și ca urmare se putea instala 

la lucru în deplină securitate interioară: ‖lucrând într-un vast și arhaic salon, nemișcat ceasuri 

întregi‖, pe când Holban, conștiință apăsată de presimțirea unei sumbre fatalități, trăia și lucra 

angajat într-o istovitoare cursă contra cronometru: ‖lucru nesusținut printr-o sforțare continuă, scurt, 

des întrerupt și reluat‖.  

Romanele holbaniene sunt importante prin ele însele, chiar izolate de epoca în care apar. 

Ele oferă informații precise care ar putea sta la baza unor studii referitoare la omul, artistul, literatul 

Holban. Opera acestuia nu poate fi considerată în mod separat. Aceasta este parte integrantă a unei 

mode literare, consecința unei anumite evoluții literare. Ea reprezintă nu numai o valoare intrinsecă, 

dar și una extrinsecă, prin felul în care marchează epoca în care apare, prin ceea ce aduce nou (și 

șocant) și prin felul în care la rândul ei va marca sau nu operele care o vor urma.  

Nicolae Iorga își va pune problema lipsei totale a genului reprezentat de roman, iar 

întrebarea va fi reluată de A. D. Xenopol, apoi de G. Ibrăileanu și în 1927 de M. Ralea. Ultimii doi 

critici literari încearcă să explice cauzele inexistenței unui anumit tip de roman, ‖roman pe care azi 

l-am numi de tip intelectualist și analitic, punând probleme legate de formele superioare ale 

existenței omenești și desfășurându-se în planul vieții cerebrale sau al pasionalității acerbe‖. 

Ibrăileanu sesiza printre posibilele cauze nivelul de evoluție al societății românești 

contemporane, interesul scăzut pentru cultură al celor abilitați, iar aceste puncte slabe le vedea 

‖rezolvate‖ prin literatura generației lui Holban. 

Astfel, după un deceniu și jumătate de la articolul lui Ibrăileanu și la cinci ani după cel al 

lui Ralea, anul 1933 va fi numit, pe drept cuvânt, anul de aur al romanului românesc interbelic. Din 

acest moment presiunea pe care istoria o exercită în defavoarea valorilor private va slăbi, iar timpul 

începe ‖să aibă răbdare‖ cu oamenii. 

În ceea ce privește schimbarea de perspective, pentru literatură, acest moment este unul 

hotărâtor. Acum se poate vorbi de apariția romanului modern în literatura română. Chiar dacă 

publică în acceași perioadă și scriitori mai vechi, separarea de aceștia este evidentă.  

Raportat la ceea ce se scrisese până atunci, acest tip de roman își dovedește în totalitate 

originalitatea: de la descrierea obiectivă se trece la cea subiectivă, se pornește de la experiențe 

personale marcante, adică de la fapte care fac excepție de la regulă. Scriitorul reprezintă acum nu o 

forță de amploare, ci o inteligență febrilă și precipitată care nu se mai ocupă de realitatea exterioară, 

ci de impunerea celei interioare, a trăirilor celui care se confesează cu scopul de a fi autentic.  

În literatura română, Anton Holban a manifestat o vădită simpatie față de scrierile 

Hortensiei-Papadat Bengescu și ale lui Camil Petrescu, autori care au pus bazele romanului 

românesc modern de analiză psihologică. Prin tehnicile folosite: analiza psihologică, introspecția, 

relativismul, substanțialitatea, anticalofilismul, jurnalul intim, autorii de mai sus reușesc să dea un 
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suflu nou literaturii din perioada interbelică, atât de dorit de Eugen Lovinescu, susținătorul ardent al 

romanului de tip citadin și al sincronizării romanului autohton cu cel european. Chiar dacă primele 

două romane ale lui Anton Holban au fost scrise în manieră obiectivă, observarea atentă a 

comportamentelor eroilor săi lăsa să se întrevadă viitorul scriitor analist. 

Fuga de civilizație, evadarea din cotidian, înstrăinarea față de ceilalți, dar și față de el 

însuși, preferința pentru locurile neumblate, stăpânite de lună, admirația față de nemărginirea mării, 

iubirea ca formă de a atinge absolutul, gelozia acaparatoare și torturantă peste care se suprapune 

obsesia thanatică reprezintă principalele teme și motive din opera holbaniană.    

Anton Holban a mizat întotdeauna în proza sa pe efectul ultimei fraze, care trebuie să 

rămână în mintea cititorului, să nu lase „impresia de terminat‖. Fiecare volum din trilogia erotică se 

încheie cu câte o moarte: a Irinei (O moarte care nu dovedește nimic), a motanului Ahmed – ce 

devine simbol al neîmplinirii iubirii sau imposibilitatea de a te sustrage din fața morții nici măcar 

prin intermediul sentimentelor de dragoste – (Ioana), a naratorului însuși (Jocurile Daniei).   

O altă tehnică, mai puțin explorată în literatura română, menită să inducă în eroare 

cititorul, constă în a da același nume protagonistului. Fiind adeptul autenticității, Holban rămâne 

„fidel‖ aceluiași emblematic erou pentru a arăta că lumea are o anumită imagine la 20 de ani, alta 

câțiva ani mai târziu și, este cu totul diferită, când moartea  pândește după colț. 

Romanul de analiză psihologică a avut de înfruntat rigorile impuse de proza de factură 

realistă de inspirație balzaciană, în care scriitorul omniscient dirija destinele personajelor ca un 

adevărat Demiurg. În cele din urmă, dorința de a scoate în evidență tenebrele sufletului omenesc se 

impune ca model narativ și în literatura română, sincronizându-se cu literatura occidentală al cărei 

reprezentant incontestabil este scriitorul francez Marcel Proust.    

Momentul hotărâtor pentru întreaga proză de orientare analitică îl constituie apariția 

romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (1930), de Camil Petrescu. Scriitorul 

a fost și un înflăcărat teoretician al acestei mișcări. Simpatizant declarat al lui Marcel Proust și 

„întâiul nostru prozator care i-a adoptat metoda‖, Camil Petrescu susține teoria sincronismului 

elaborată de Eugen Lovinescu afirmând în conferința dedicată marelui prozator francez Noua 

structură și opera lui Marcel Proust că literatura unei perioade trebuie să fie în deplină corelație cu 

știința și psihologia epocii respective.  

Mircea Eliade, G. Ibrăileanu, Mihail Sebastian, M. Blecher sau Anton Holban adoptă și ei 

formula literară a lui Camil Petrescu. Cu toții au militat pentru autenticitatea trăirilor, consemnate la 

persoana întâi. Jurnalul intim al autorului devine materia primă, punctul de plecare al romanului.   

Din multitudinea scriitorilor prolifici acestei perioade, se desprind câțiva pe care îi unesc, 

în afara scrierilor înseși, existențele lor tulburate: M. Blecher, M. Sebastian. Destinul acestora 

poartă pecetea neterminatului; sunt scriitori care s-au păstrat tineri, au păstrat fervoarea juvenilă atât 

în viață cât și în operă. Explicația ar putea fi aceea de accidente ale istoriei ‖toți își sfârșesc viața 

prematur, fără să fi ajuns la vârsta la care, mai ales în proză, un romancier se află la maturitate. 

Ceea ce nu presupune că scrierile lor sunt imature. Dar poartă pecetea febrilității specifice unei 

anumite vârste și poate a unor temperamente incapabile de a evoluaŗ. E greu de prevăzut un Anton 

Holban fără pasiunea ‖despicării firului în patru‖. 

Definitoriu pentru Anton Holban este spiritul de observație excepțional, inteligența și 

cultura cu totul remarcabilă. Curiozitatea ardentă și-a pus amprenta prin activitatea extrem de 

diversă care își păstrează unele trăsături cu caracter de permanență. În toate domeniile în care s-a 

manifestat (roman, nuvelă, dramaturgie, eseistică și critică), Anton Holban a urmărit neîncetat 

relevarea esențelor dovedind o puternică vocație analitică și mai ales luciditate autocritică. 

Spirit modern prin excelență, Holban s-a impus printr-o atitudine lipsită de prejudecăți față 

de ideile și teoriile noi, pentru el aderarea la ‖Sburătorul‖ lui Lovinescu a fost lucrul cel mai firesc 

datorită identității de înclinații și sensibilitatea cu principiile promovate aici. Holban este un adept 

fervent al sincronismului și în special al citadinizării literaturii, în acest sens fiind în deplin acord cu 

Camil Petrescu asupra ideii că numai intelectualul poate vibra la marile tensiuni, că numai el poate 

constitui personajul unui roman ce se vrea valoros. 
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Într-o societate în care oamenii sunt supuși presiunilor de tot felul, numai artistul are 

posibilitatea de a restabili legăturile cu oamenii, exprimându-se potrivit înclinațiilor lui intime, 

nefalsificate. Sinceritatea devine astfel premisa actului de creație, ‖resortul vieții adevărate și 

pline.‖ 

O altă perspectivă din care poate fi privită epoca lui Holban, în afară de raportarea la 

vechile valori, o reprezintă legătura pe care literatura română o are cu cea europeană. Nu trebuie 

uitat că ‖Sburătorul‖ lui Lovinescu pornea de la premisa deschiderii către valorile occidentale. Este 

ceea ce romanul de tip nou va face: va asimila și va fructifica modelele oferite de romanul 

european, cel contemporan epocii respective. În special literatura franceză va avea un mare impact 

asupra tinerilor scriitori, prin doi dintre protagoniștii săi: Proust și Gide. Este de remarcat că aceștia 

doi au fost foarte repede cunoscuți la noi, Anton Holban devenind un adevărat ‖specialist‖ în 

Proust. Așadar un aport important romanului românesc modern îl are influența literaturii franceze 

moderne. 

 Pornind de la literatura franceză, Camil Petrescu este cel care a definit poate cel mai exact 

ceea ce caracterizează noul roman: ‖Să nu descriu decât ceea ce văd, ceea ce gândesc eu. Asta-i 

singura realitate pe care o pot povesti. Dar asta-i realitatea conștiinței mele, conținutul meu 

psihologic. Din mine însumi eu nu pot ieși.‖ 

O concluzie firească asupra epocii prezentate ar fi aceea că romanul românesc nu fusese 

până atunci preocupat de studiul analitic al cazurilor de conștiință. În acest context opera lui Anton 

Holban este cu atât mai importantă cu cât ea nu rămâne numai o operă de pionierat, cu una de o 

valoare incontestabilă prin sine însăși, în ciuda aspectului ei limitat ca preocupări și problematică. 

În cadrul trilogiei erotice observăm problematica de factură obsesivă reprezentată aici de 

gelozie. Aceasta are forme și manifestări atât de intense, încât ajunge să îmbrace forme de adevărată 

tortură. Astfel, în toate cele trei romane de dragoste, gelozia este ‖producătoare de neliniști‖. 

Protagonistul din O moarte care nu dovedește nimic, care susține că nu-și iubește partenera 

este, totuși, gelos, în ciuda faptului că Irina îi era credincioasă. Gelozia nu se naște pe fondul iubirii, 

ci, mai degrabă, din teama eroului că Irina l-ar putea părăsi cândva pentru un alt bărbat, uitând 

definitiv toată munca lui de a o educa (de a o modela). Sandu nu poate accepta ca altcineva să-i ia 

locul și să se bucure de ceea ce a realizat, întrucât ar fi o lovitură extrem de puternică în amorul 

propriu, la care protagonistul ține mai mult decât la dragostea față de Irina. Relația lor durează timp 

de cinci ani, chiar și în lipsa dragostei, perioadă în care protagonistul înregistrează cu luciditate 

fiecare trăire, încercând să se (auto)cunoască. 

În Ioana scenariul epic se ordonează în funcție de memoria analogică și afectivă a eroului-

narator, care relatează, precum Ștefan Gheorghidiu din Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de 

război, drama iubirii înșelate. Ca și Ștefan Gheorghidiu, Sandu își creează un tipar de idealitate pe 

care îl aplică celor din jur, în special Ioanei, și din această cauză ia naștere drama. 

La Cavarna, Ioana face dovada unei capacități deosebite de a începe o viață nouă alături de 

Sandu, dar acesta din urmă complică totul, printr-un arsenal al întrebărilor chinuitoare, printr-o 

autoflagelare permanentă. Sandu este acela care nu poate eluda trecutul, nu poate trece cu vederea 

relația Ioanei cu celălalt. El amplifică orice amănunt și își "vindecă" orgoliul rănit printr-un plan de 

a elucida totul, de a-și face ordine în viața sentimentală:  ‖Acum, cu toate că sunt tot așa de firav, și 

pe deasupra știind ce-am suferit în lipsa Ioanei, fac socoteli ascunse cum m-aș putea vindeca. Par 

un hoț ce plănuiește la întuneric o mare prădăciune. Îmi spun că poate atunci eu am fost vinovat, 

dar acum sunt absolvit de toate și e nedrept să nu fiu cruțat. Toată povestea m-a umilit adânc, mi-a 

demonstrat ce nevolnic sunt și ce puternică e Ioana.‖ 

Ioana speră ca Sandu să o ierte pentru că a decis să îl părăsească, să treacă peste adulter și 

să-și trăiască în liniște viața împreună. Gelozia devine o barieră de netrecut, iar eșecul relației este 

previzibil. 

În Jocurile Daniei, întâlnim un Sandu ajuns la vârsta maturității, convins că a venit vremea 

întemeierii unei familii, după care au tânjit celelalte iubite ale sale, dar eroina nu pare deloc dispusă 

să-i împlinească dorința. Diferențele majore dintre ei – vârstă, religie și stare materială – îi produc 
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eroului un acut sentiment de inferioritate pe care nu-l va putea tempera niciodată. În absența Daniei, 

Sandu este gelos pe toți cei cu care eroina ar putea intra în contact. Starea materială precară îl 

împiedică să țină pasul cu tânăra evreică pe care nu o poate însoți în călătoriile din Europa sau îl 

determină, să privească numai de la fereastra modestei sale camere, cinele luxoase  la care Dania 

participa. Lipsa controlului asupra femeii iubite, imposibilitatea de a comunica în voie cu aceasta și, 

mai ales, amenințarea morții ne oferă imaginea unui erou ajuns la capătul puterilor al cărui parcurs 

existențial este pe cale să se sfârșească. 

Dintre criticii lovinescieni, Pompiliu Constantinescu a făcut observațiile cele mai 

substanțiale asupra operei lui Holban. Spre deosebire de Lovinescu, n-a văzut în Romanul lui Mirel 

cartea unui scriitor format, ci a unui autor până nu demult ‖nefixat într-un domeniu‖.  

Neacceptând proustianismul, G. Călinescu îl consideră pe Holban un gidian în căutare de 

experiențe tragice. Vede posibilă compararea sa cu Adolphe și cu Camil Petrescu. Vladimir Streinu, 

pornind de la Ioana, va asocia de asemenea pe Holban cu Camil Petrescu, prin problematica 

pasională și prin teoria lipsei de stil, plasându-l mai sus pe Camil Petrescu prin instinctul artistic 

care ar compensa la el disprețul teoretic față de stil. Călinescu înțelegea mai bine stilul alb al lui 

Holban, tratându-l nu ca pe o inaptitudine, ci ca pe o ‖intenționată afectațiune prozaică‖. Pompiliu 

Constantinescu rămâne însă cel mai aproape de perceperea adecvată a stilului holbanian, relevând 

nu lipsa de stil, ci dimpotrivă efortul pentru cucerirea unuia propriu, rezultat din cizelarea și 

intelectualizarea expresiei. Concluzia lui Pompiliu Constantinescu este plină de adevăr: ‖Există o 

incontestabilă puritate de linie interioară și de măsură stilistică în literatura d-lui Holban‖. 

Obsesia morții din proza lui Holban este atribuită de G. Călinescu unui ‖snob cu proză de 

intelectual muncit de probleme‖. Impresia lui Călinescu ni se pare inexactă în parte. Nota de 

cruzime analitică remarcată de mai toți criticii lui Holban, scrupulul adevărului moral, neliniștea 

structurală a scriitorului, mai reală în nuvele, contrazic afirmația călinesciană și îngustează 

domeniul de manifestare a snobismului în opera lui. 

Deosebit de interesantă pare distincția marcată limpede de Eugen Ionescu între Holban și 

Proust, plecând de la Bergson. După opinia lui E. Ionescu, literatura lui Holban probează teoria 

bergsoniană a insuficienței inteligenței în intuirea esențelor. Introspectivul Sandu este logic, nu însă 

intuitiv. Îi cunoaște pe oameni numai principial. De aici decurge acea disecție până la gol și până la 

dizolvarea personalității. Criticul surprinde astfel o latură extrem de modernă a operei holbaniene, și 

anume tema vidului existențial, dezvoltată ulterior de literatura absurdului și de Eugen Ionescu 

însuși. Criticul relevă ca specifică lui Holban dedublarea în actor-spectator, fenomenul însemnând 

‖o neparticipare totală la viață‖. Același lucru îl constata și Basil Munteanu, asociindu-l pe Holban 

cu Pirandello prin tema mimetismului involuntar al personalității.  

În privința virtuților de analist ale lui Holban, Alexandru George notează că structura 

romanelor holbaniene este concentrică în jurul câtorva teme. Într-adevăr, literatura lui Holban este 

de factură obsesională, fără sondaje de psihologie abisală. Apreciind în Holban ‖Un admirabil sofist 

al dezbaterilor sentimentale‖, Alexandru George evidențiază limitele modului de creație holbanian, 

restrâns la exclusiva sondare a eului propriu și prea puțin receptiv față de ferma și prozaica realitate, 

de unde pentru alți scriitori începe adevărata artă. 

Un punct de vedere mai echilibrat asupra filiației literare a prozei lui Holban prezintă 

Constantin Ciopraga. Criticul consideră că opera elaborată a lui Anton Holban n-a epuizat 

virtualitățile talentului său. Romancierul era un complicat, arată criticul, trecuse de faza 

clarificărilor și era capabil să dea marile opere. Din analiza contribuțiilor critice de până acum am 

putut observa oscilația comentatorilor între Proust, Gide sau psihologismul clasic francez ca termeni 

de referință în definirea specificului operei lui Holban. Constantin Ciopraga descoperă 

proustianismul scriitorului român în domeniul tehnicii romanești, care se sprijină pe memorie 

involuntară, disecție retrospectivă, transcriere la rece a unor experiențe analizate minuțios ca pretext 

de demonstrație, discontinuitate psihică și, nu în ultimul rând, procedeul cercurilor concentrice. 

Relația cu Gide nu este cu totul exclusă. În Mirel criticul vede un ‖imoralist‖. De asemenea nu sunt 

ignorate nici raportările la climatul artistic autohton. Nume ca Ibrăileanu și Camil Petrescu pot fi 
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utile în înțelegerea scrisului holbanian. Deschiderea analizei critice spre multiple raportări ni se pare 

mult mai oportună decât exclusivismul, în materie de filiație literară.  

O importantă contribuție critică aduce Al. Călinescu. Criticul ieșean valorifică sugestii mai 

vechi și mai noi din literatura de specialitate. Întreaga critică interbelică a remarcat ‖viciul‖ 

lucidității ca definitoriu pentru mecanismul psihologic al scriitorului, făcându-se  referiri la 

existențialismul literaturii lui Holban, idee exploatată și de Al. Călinescu. 

În viziunea lui Al. Călinescu, Holban este un romantic prin temperament, dar modern ca 

romancier. Acesta se referă cu totul tangențial la relația Proust-Holban și, deși promite la începutul 

cărții să revină asupra ei, o lasă în suspensie. Disputa în jurul proustianismului sau gidismului pare a 

nu-l preocupa pe critic, preferându-i o atentă studiere a operei, acordând primatul textului, idee 

pentru care se pledează în noua critică franceză. 

Complexul lucidității se compune, în opinia lui Al. Călinescu, dintr-o dublă luciditate, una 

sentimentală și una critică. Eul care povestește judecă eul care a trăit și astfel eul povestirii dublează 

eul aventurii. Strâns legate de fenomenul acesta al dedublării sunt două aspecte importante ale 

psihologiei eului lui Holban și anume: mitomania și narcisismul.  

Unicitatea creației holbaniene constă în măiestria lui Anton Holban de a-și înzestra eroul, 

un însetat căutător al idealului, cu o dorință nestrămutată de a-și prelungi în timp existența, marcată 

de spectrul dispariției, și care nu-și pierde luciditatea nici măcar în situațiile-limită la care destinul îl 

supune. Incertitudinile care se ivesc odată cu analiza infinitezimală a oricărei trăiri îi guvernează 

viața, ajungând să se întrebe în permanență dacă iubește, dacă este gelos, dacă vrea sau nu să fie 

singur sau dacă poate suporta mai multă suferință decât i-a adus neîmplinirea în dragoste. De 

asemenea, Sandu – care a experimentat de-a lungul existenței atâtea stări contradictorii – se teme că 

nu va avea atitudinea potrivită nici măcar în fața inevitabilului sfârșit.    

O caracteristică esențială a scriiturii lui Anton Holban este staționarul constând, pe de-o 

parte, în juxtapunerea fragmentelor narative și, pe de alta, în prezența descrierilor sau a filelor de 

jurnal, ce fac din discurs „o cronică întreruptă de o acronie‖. Lipsit de tradiționala dinamică, 

discursul holbanian alcătuit din fragmente, ia aspectul „unui arbore narativ‖. Oprind timpul și 

întrerupând firul acțiunilor, descrierea în romanele lui Anton Holban prefațează, adesea, anumite 

acțiuni viitoare. În astfel de situații, descrierea are și virtuți unificatoare. În alte cazuri, ea 

funcționează ca o proiecție metaforică a unor situații și stări anterioare. Fărâmițarea unității 

sintactice a textului aplanează, în romanele holbaniene, conflictul dintre narațiune și descriere în 

portativul unei moderne poetice romanești. Mecanismul ordonării textului induce impresia de 

montaj. Ignorarea articulării, la suprafață, a segmentelor, procedeu caracteristic „romanelor noi, 

facilitează obținerea unei scriituri a cărei „boală‖ este tehnicismul. Sub aceste aspecte, formula 

scriiturii lui Anton Holban este mai aproape de cea a lui Proust, cea a lui Søren Kierkegaard ( 

Jurnalul seducătorului), J. M. G. Le Clézio, Allain Robbe-Grillet (și alții) decât de scriitura lui Liviu 

Rebreanu sau cea a lui Sadoveanu. Desigur, romanele lui Anton Holban nu se ridică din punct de 

vedere valoric, deasupra capodoperelor din epocă, dar formula sa romanescă oglindește o nouă 

concepție despre roman, o concepție deschisă către așa-numita „mișcare‖ a literaturii europene, 

între cele Două Războaie Mondiale.    

Interesul în actualitate pentru proza lui Anton Holban este mai puternic decât interesul 

manifestat în epocă pentru scrierile sale. Opera sa este receptată, în ultimul timp, prin prisma prozei 

experimentale. Fragmentele cu statut de jurnal intim din romanele sale, precum și succesiunea 

episoadelor în spiritul așa-numitei „proze statice‖ și, respectiv, „jocul‖ stărilor trăite de personaje, 

un „joc‖ pe nisipul mișcător al incertitudinilor sau cel în portativul pesimist al certitudinilor, asigură 

scriiturii din tripticul erotic al lui Anton Holban un caracter de netăgăduită modernitate.   

Holban a încercat deliberat și polemic să construiască împotriva unei tradiții, convins că 

literatura română are nevoie și de alte dimensiuni decât cea a plasticității. Tradiția imagismului și a 

culorii fără a fi câtuși de puțin subestimată trebuie să își afle un pandant în aceea a rigorii; 

metaforismul echivalând uneori pentru prozatorul român cu facilitatea. 
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Literatura confesională a lui Holban reprezintă un loc geometric al contrariilor: 

subiectivitate obiectivată, vibrație cerebralizată, autenticitate supravegheată. Holban înțelege natura 

contradictorie a elementelor care trebuie combinate, dar acceptă ideea de organizare, de convenție 

pe care alte curente obsedate de autenticitate, să zicem avangardismul, le-au respins la noi cel puțin 

în manifestele lor.  

Criticul literar Marius Chivu a spus, foarte inspirat: ‖Aș juca adevăr și provocare cu 

frumoasa și ușuratica Lydia Manolovici de care s-a îndrăgostit Anton Holban și care l-a inspirat să 

scrie romanul Jocurile Daniei, unul din favoritele mele. De Lydia Manolovici, fiica unui industriaș 

bogat din interbelic, era îndrăgostit și prietenul său, Octav Șuluțiu, care a scris și el un roman 

inspirat de ea: Ambigen. Gelosul Șuluțiu a rupt atunci prietenia cu Holban (ŗPe Holban îl urăsc, l-

aș insulta, l-aș bate, l-aș ucideŗ, nota el în jurnalul ținut în anii ′30) și a scris la adresa lui un 

violent pamflet intitulat ŗLicheaua sentimentalăŗ(Mihail Sebastian i-a bătut atunci obrazul lui 

Șuluțiu într-o scrisoare de reproș: ŗAtacul dumitale așa de străveziu, de indiscret și de brutal nu se 

justifică cu nimic … ŗ). Însă, în timp, ce Lydia Manolovici avea nesfârșite convorbiri telefonice cu 

Holban, iar Șuluțiu îi trimitea flori și scrisori înfocate, Zaharia Stancu era cel care câștiga bătălia 

amoroasă. Va scrie și el un roman: Oameni cu joben. Când în 1940 Holban a murit la doar 

treizeci și ceva de ani, Șuluțiu și-a regretat comportamentul și a scris: ŗAnton mi-a fost prieten și i-

am fost prieten; de ce l-am lovit? … ŗ Tot atunci, Medy, sora Lydiei, i-a scris lui Șuluțiu: ŗLydia 

când a auzit de nenorocire, a râs, a pus radio, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplatŗ. Aș întreba-o 

pe Lydia dacă chiar a râsŗ. Ceea ce am aflat recent este că Holban era bolnav de nervi, cum se 

spunea pe atunci. Era tot timpul agitat, nu-și găsea locul și nici un tratament nu dădea rezultate. 

Până la urmă, medicii s-au gândit la o soluție extremă: o operație în care să i se secționeze 

prozatorului nervul simpatic. Operația a reușit, pacientul a murit. Mă încearcă o mare amărăciune la 

gândul că autorul Ioanei ar fi putut fi salvat, dacă ar fi fost tratat corespunzător și îmi amintesc de 

un poem al lui Sorescu, Leac, pe care îl citeam în adolescență, în paginile revistei Luceafărul:  

Când se dă de leacul unei boli 

Toți cei care au pierit de acea boală 

Ar trebui să învieze  

și să-și trăiască în continuare 

Restul de zile 

Până la îmbolnăvirea de o altă boală 

Al cărei leac n-a fost încă descoperit. 

Trebuie să remarcăm interesul deosebit suscitat de acest scriitor datorită caracterului acut 

problematic al prozei sale precum și modernității sale de substanță. Afirmându-se într-un moment 

de ecloziune a romanului românesc, Anton Holban a participat în chip esențial la cristalizarea 

formulei analitice a prozei interbelice și s-a bucurat de receptivitatea unei critici informate și 

maturizate estetic. 
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‖Xènisme‖,‖xenism‖ in Romanian, is a specific French term to denominate borrowings from 

another language and are ‖deliberately unchanged words that have the same form and meaning as in 

the languages they were borrowed from‖
1
,  while English words are ‖a sort of foreign words or a 

‖xènismes‖ that  are nor restricted to the unadapted and/or useless borrowings. We define it as an 

English linguistic unit, not only a word but also phraseological units or grammatical constructions, 

and a way of pronounciation and/or writing, punctuation included, regardless of the territorial 

variety of the English language,  therefore including American English, as well as  British 

English.‖
2
 

In the second half of the 20th century, the language of the sea has had, provided we can go 

out on a limb, the same evolution as the Romanian language, being ‖invaded‖ by English words, 

some of them ‖romanised‖, ortographically, morphologically and semantically adapted, behaving in 

the same way as the Romanian lexemes, while others have not changed. Even if at first they reached 

the language orally, due to the internationalisation of the crew aboard ships and to the use of 

English as a language bond, valid not only for the maritime language, these words have also 

penetrated the written expressions of language, especially the publishing discourse. So, we are 

dealing with what Adriana Stoichițoiu-Ichim defines as ‖assimilated and recent‖
3
:  English words, 

adapted, adapting or not at all adapted.  

We should mention the fact that, nowadays, English is the official maritime language of 

IMO – International Maritime Organization. Therefore, beside the English words that name types of 

ships already part of the Romanian maritime vocabulary, the current language of the seamen tends 

to use more and more English words, and these changes can be seen with a naked eye in the 

publishing discourse used in this profession.    

Here are a few examples taken from the corpus chosen for this study that show the presence 

of such words in the current Romanian maritime discourse. 

 „Când te întrebi cine e clientul? Poate fi marina militară, garda de coastă, companiile 

armatoare reprezentate de agențiile de crewing.ŗ
 
- Marea Noastră, revista Ligii Navale 

Române, serie nouă, anul XXI – nr. 6 (84) decembrie 2011 – ianuarie 2012, p. 4. 

 ―SPRING STORM 18 a fost planificat, organizat şi condus de Componenta 

Operaţională Navală din subordinea Statului Major al Forţelor Navale şi s-a înscris în 

                                                             
1 Petru Zugun, Lexicologia limbii române. Prelegeri, Editura Tehnopress, Iași, 2009, p. 158. 
2 Mioara Avram. Anglicismele în limba română actuală, Editura Academiei, București, 1997, p. 11. 
3 Adriana Stoichițoiu-Ichim, Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influențe, creativitate, Editura All, 

București, 2001, p.83. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1175 
 

sfera planului de măsuri de asigurare imediată al NATO, adoptat la Summit-ul Alianţei 

de la Varşovia în anul 2016.‖ - Marina Română nr. 1-2, ianuarie – aprilie 2018, p.8. 

 „În prezent, crewing-ul românesc numără 98 agenții autorizate…numărul 

comandanților de cursă lungă se ridică la 1717 persoane.ŗ - Marea Noastră, revista Ligii 

Navale Române, serie nouă, anul XXI – nr. 4(82) august-septembrie 2011, p. 9. 

 „Adică a renunțat exact la activitățile ce țineau de core business și care erau și ultra 

profitabileŗ - Marea Noastră, revista Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXIV – nr. 3(98) 

iunie – august 2014, p. 36 

 „Foarte modern pentru vremurile sale, corpul de clipper al yachtului măsura aproape 

100 de metri.ŗ - Marea Noastră, revista Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXI – nr. 6 

(84) decembrie 2011/ ianuarie 2012, pp. 12-13. 

 „Folosind inițial nave militare franțuzești și aeronave de recunoaștere spaniole, 

unitatea oferă slots of close support navelor comerciale care solicită asistență. 

Asigurarea unor astfel de sloturi este în creștere, pe măsură ce sunt aduse în zonă si alte 

resurse navale și pe măsură ce crește cererea din partea companiilor de shipping.ŗ - 
Marea Noastră, revista Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXI – nr. 6 (84) decembrie 2011/ 

ianuarie 2012, pp. 16-17. 

 „Spre exemplu, devierea unui tanker petrolier către SUA ar lungi voiajul cu circa 2700 

de mile marine…Concomitent cu intensificarea acțiunilor maritime de combatere a 

pirateriei, pirații și-au modernizat modul de operare…folosind nave bază, de regulă 

pescadoare răpite și deturnate anterior, skiff-uri cu motoare puternice, lansatoare de 

grenade, AK-47 și M-16, GPS și comunicații prin satelit.ŗ - Marea Noastră, revista Ligii 

Navale Române, serie nouă, anul XXI – nr. 6 (84) decembrie 2011/ ianuarie 2012, pp. 18-19. 

 „Prin natura ființei mele sunt un optimist și asta, adăugat la pasiunea mea pentru 

industria shippingului pe care mi-am construit întreaga carieră, mă face să împărtășesc 

cu tot sufletul acest vis. […] Deci s-ar putea foarte bine și o relansare a activității de 

ship-management și atragerea unor nave sub pavilion român.ŗ - Marea Noastră, revista 

Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXI – nr. 4(82) august-septembrie 2011, p. 7. 

 „Și atunci a trebuit să se meargă pe soluțiile bareboat către armatorii străini acceptați 

de bănci sau manageri străini acceptați de bănci… […] Și am răspuns că România are 

oricum un rol în shipping, un rol important, prin personalul navigant brevetat sau 

nebrevetat, pe care-l furnizează flotei mondiale. (…) iar managementul majorității 

navelor care fac trading internațional se face din Londra, Limasol sau Singapore și nu 

din Moscova. […] Viteza cu care se iau deciziile e foarte importantă. Navele, brokerii, 

navlositorii, lucrează în acest sistem: 7 din 7, 24 din 24.ŗ
 
- Marea Noastră, revista Ligii 

Navale Române, serie nouă, anul XXI – nr. 4(82) august-septembrie 2011, pp. 11-13. 

 „S-au creat submersibile folosite în scopuri oceanologice, pentru exploatări offshore, în 

scopuri militare ș.a.ŗ - Marea Noastră, revista Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXI – 

nr. 4(82) august-septembrie 2011, p. 36. 

 „Dintre numeroșii elevi pe care regretatul maistru militar de marină Nicolae Calcan i-a 

inițiat în tainele yachtingului, un loc aparte l-a ocupat Emil Bodnăraș. […] Avea o 

chilă grea, cu un lest de 4 tone și un pescaj de 2,02 m, elemente ce-i dădeau o mare 

stabilitate. Propulsia era asigurată de un set de vele cuprinzând 4 rande și 8 focuri de 

diferite mărimi, precum și un spinacker (balon) pentru vânt din pupa.ŗ - Marea Noastră, 

revista Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXI – nr. 4(82) august-septembrie 2011,  
pp. 41-43. 

 „Cutterului i-a fost construit un hangar special la Mangalia unde a beneficiat de cele 

mai bune condiții.ŗ - Marea Noastră, revista Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXI – nr. 

4(82) august-septembrie 2011, p. 44. 

  „Cu o linie arhitecturală dezordonată cu flush-decks suprapuse, de mare lungime, erau 

un răspuns convențional la o solicitare convențională prin 1978.ŗ - Marea Noastră, 
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revista Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXI – nr. 4(82) august-septembrie 2011,  

pp. 45-46. 

 

We have noticed occurances where the English words remained the same in the Romanian 

context and cases where the long-term use of the term brought changes in terms of plural and 

Genitive forms specific to the Romanian language, as in the following examples: crewing-ul, 

yachtului, yachtingului, sloturi, skiff-uri, shippingului, cutterului, managementul. 

The contact of Italian with English was not gradually and one of the main reasons may be 

the structural and phonetic differences between the two languages. Thus, it is of great importance 

when speaking about science and technology. After the second half of the XIX century, there is an 

inflow of English terms that is continuously increasing these days.  Till the end of XIV century the 

English borrowings are all adaptations, later the direct borrowings have intensified becoming total 

acquisitions.  

‖La storia dei contatti tra lřinglese e lřitaliano si fa vedere nella tendenza che non risulta 

graduale nel tempo e per questo sembra ancora più significativa nellřambito della scienza e della 

tecnologia. In tempi antichi lřinfluenza dellřinglese sullřitaliano è episodica, dovuta probabilmente 

alla distanza strutturale e fonetica tra le due lingue in questione. La situazione, come si è accennato 

prima, si rovescia totalmente a partire dalla seconda metà del Novecento. Da questo momento in 

poi lřafflusso delle parole inglesi non si ferma, anzi si configura in via di progressione costante di 

tipo proporzionale. Per quanto riguarda la natura dei rapporti, si individuano due momenti 

fondamentali nellřevoluzione del contatto italiano-inglese: fino al XIV secolo i prestiti inglesi sono 

tutti adattamenti, da questa data in poi il passaggio dei prestiti diretti si intensifica a diventare 

attualmente quasi totale.ŗ 
4
 

Nowadays, in Europe and worldwide, the second language for the book smart and for the 

laymen alike is English. Besides, studies have concluded that the linguistic supremacy is that of the 

country dominating technology and the development of science.  

ŖOggi, in Europa ed oltre, la seconda lingua, tanto per i dotti che per i profani, è lřinglese. 

Inoltre, si osserva che la supremazia linguistica spetta alla nazione dominante nel dirigere una 

tecnica e lo sviluppo di una scienza.ŗ
5
 

In the Italian corpus of maritime magazines, we mainly note two ways of using English 

words, but not only, also the ―forestierismi‖, the technical term used by the Italian specialized 

literature. The first is the use of maritime terms that have or have not a corresponding term in 

Italian, and the second is the exaggerate and undesirable use of English words that is a current 

characteristic of the Italian publishing discourse in general and of the maritime publishing 

discourse, too.  

 

1.1 Terminological English words: carbon coke, superyacht, throttleman, transponder, 

yacht, megayacht, cockpit, combat operations, cyber security, terminal, „flattops”, 

flagship, off-shore, monitor.  

 ŗ […] ha puntato sulla possibilità di entrare nel settore della nautica proponendosi 

per la sua capacità produttiva di superyacht fino a 160 metri, anche se fino ad ora 

sono state realizzate solo due unità, sicuramente di enorme prestigio, ma poche 

rispetto ai numeri dei concorrenti tedeschi.ŗ Lega Navale, novembre-dicembre, 

2017, pp. 8-15.   

 „I vapori utilizzavano in genere il costoso carbon coke, che bruciando emette fumo 

nero, invisibile nelle notti illuni, e che non genera, come quello di legno, vampate di 

                                                             
4 G., Cartago (1996), Lřapporto inglese in: Storia della lingua italiana, a cura di L. Serianni, P. Trifone, vol. II, 

Einaudi, Torino, pp.721-750. 
5 G.L, Beccaria, Italiano antico e nuovo, ed. Garzanti Elefanti, 2002, p. 243. 
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fuoco e fumi rossastri sempre più evidenti man mano che aumenta la pressione.ŗ 

Lega Navale, marzo-aprile 2016, p. 29 

 „...in più due squadre di quattro persone composte ciascuna da un pilota, un 

throttleman (addetto alle manette del gas), una vedetta di dritta e una di sinistra.ŗ 

Lega Navale, novembre-dicembre, 2017, pp.39-43 

 „In realtà si mettono dřaccordo per spegnere i transponder di bordo che le rendono 

tracciabili, poi le bettoline si accostano e travasano il greggio clandestino sul 

cisterne più grandi.ŗ - Lega Navale, gennaio-febbraio, 2018, p. 7 

 „A bordo, lřintegrazione sempre più spinta tra i sistemi consentirà di avere in 

plancia una postazione di conduzione della nave, detta cockpit...” Lega Navale, 

luglio-agosto, 2018, pp. 21-22 

 „...suggerire la rotta e le andature più opportune per assicurare il comfort dei 

passeggeri di una nave da crociera, o di un megayacht ottimizzare consumi ed 

emissioni di una nave da trasporto e così via.ŗ Lega Navale, luglio-agosto, 2018, 

pp. 21-22 

 „Lo storico cantiere navale che si sta trasformando in un cantiere per la 

manutenzione di yacht porta il nome di Rossini ed accoglie lo yacht di Valentino 

Rossiŗ Lega Navale, gennaio-febbraio, 2018, p. 43 

 „Nello strategico settore marittimo, centrale nellřeconomia del nostro paese, il tema 

della cyber security assume una particolare importanza...ŗ Rivista Marittima, 

mensile della Marina Militare dal 1868, anno CL, novembre: 2017, p. 44 

 „Nel Grande Mediterraneo Allargato, le Marine dotate di „flattops” portaerei 

capaci di far operare velivoli ad ala fissa ed elicotteri sono dunque poche...ŗ [...]Su 

una scala più ridotta e sullřaltro versante del Mediterraneo, si pone il Kalaat Beni-

Abbes della Marina algerina in servizio ormai dal 2011, che oltre alle capacità 

tipiche di queste unità associa anche quella di flagship per le forze navali di 

Algeri.ŗ Rivista Marittima, mensile della Marina Militare dal 1868, anno CL, 

ottobre: 2017, pp. 38-39 

 „Per completare lřesame delle grandi infrastrutture italiane vogliamo ora trattare 

del terminal off-shore Adriatic LNG di Rovigo...ŗ Rivista Marittima, mensile della 

Marina Militare dal 1868, anno CL, ottobre: 2017, p. 47 

 „Finita lřoperazione al buio, si allontanano e a distanza di sicurezza riaccendono il 

satellitare, riapparendo sui monitor quando stanno già tornando in Libiaŗ. Lega 

Navale, gennaio-febbraio, 2018, p. 7.  

 

1.2 English borrowings characteristic of the publishing discourse: il raking list, il comfort, 

record, peacekeeping, politically correct, state-building, partnership, hard-power, 

soft-power, progressive dis-engagement, risk management 

 „Nel corso del XVII secolo la britannica Royal Navy e la francese Marine Royale 

(divenuta in seguito Nationale) misero in linea due vascelli di prima classe, 

protagonisti di numerosi scontri navali, con caratteristiche record per dimensioni e 

per volume di fuoco, ai quali il destino riservò la stessa sorte.ŗ Lega Navale, luglio-

agosto, 2018, pp. 35-39 

 „...suggerire la rotta e le andature più opportune per assicurare il comfort dei 

passeggeri di una nave da crociera, o di un megayacht ottimizzare consumi ed 

emissioni di una nave da trasporto e così via.ŗ Lega Navale, luglio-agosto, 2018, 

pp. 21-22 

 „La sfida era raccolta dalla presidenza di George Bush Jr., con operazioni militari 

non più di peacekeeping ma di lotta al terrorismo con forte impegno in combat 

operations, inserite altersì in un programma ambiguo e illusorio di Ŗesportazione 
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della democraziaŗ. […] Il fallimento dellř UE in tale campo è sotto gli occhi di tutti 

ed è all origine del populismo, brutta parola cara alla caste (non élites) politically 

correct.ŗ Rivista Marittima, mensile della Marina Militare dal 1868, anno CL, 

dicembre: 2017, pp. 9-10 

 „Lř intervento militare in Siria, il tentative di inserimento nello state-building della 

nuova Libia, le partnership strategiche con Egitto, Algeria, Grecia e Cipro 

confermano una costante della geopolitica russa: lř interesse verso il Mediterraneo 

(il cosiddetto mare tra le terre), da perseguirsi mediante strumenti di hard-power 

come di soft-power. Nonostante la natura prettamente continentale ed euro-asiatica, 

la Russia, anche a seguito del progressive dis-engagement Americano, tenta di 

rientrare nel Mare Nostrum …ŗ Rivista Marittima, mensile della Marina Militare 

dal 1868, anno CL, dicembre: 2017, pp. 18 

 „Per superare queste criticità sono oggi fondamentali la partnership tra pubblico e 

privato, con il fine della riduzione del rischio cyber, una strategia di Cybersecurity 

nazionale aggiornata e comunicata, con lřobiettivo di incrementare la resilienza 

globale del sistema paese, la realizzazione di reali processi di risk management e 

una nuova mentalità per la quale sono dispiegate, senza piu confini, tutte le migliori 

forze presenti nel paese sul modello americano e israeliano.ŗ Rivista Marittima, 

mensile della Marina Militare dal 1868, anno CL, novembre: 2017, p.47 

 „La super gara sprint, con vento oltre i 20 nodi e mare molto mosso, si è svolta il 23 

agosto. Tre graziosi modelli e un diorama presentati dai soci della A.M.R. alla 

mostra svoltasi nella Sezione Lega che hanno trovato i partecipanti alla gara di SUP 

di San Benedetto del Tronto, valida per il raking list nazionale.ŗ Lega Navale, 

novembre-dicembre, 2017, p. 59-60 

 

 

Conclusion 

The presence of  ‖forestierismi‖ in the Italian maritime publishing discourse is a constant 

charactarestic; pure maritime terms that fill the pages of the magazines on the one hand, and on the 

other hand, English expressions proper to other fields or to common language enrich the specialized 

publishing discourse and amaze the ‖untrained‖ reader, at a first glance.  

In the current globalized world, where English plays an important role as the liaison language, 

the technical maritime vocabulary is continuously adapting. Onboard ships, English is the 

connection in the context of the internationalisation of crews, the international regulations of 

navigation are mostly written in English, facts which are all irrefutable. In the Romanian corpus we 

have met a significant amount of borrowings from English, but they do not exceed the number of 

English words included in the studies of the Italian maritime publishing discourse. 
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Abstract:In this paper we propose an analysis of how Alexandru Paleologu sees the great playwright Ion 

Luca Caragiale. Starting from the education received since childhood and continuing with the fundamental 
works that Al. Paleologu read during his professional training, we propose a diachronic approach to the 

stages in which Paleologu made contact with the work of Caragiale. Besides the role that Caragiale had on 

the essayist, we want to represent the analyzes that he made on the works of the great playwright. In this 

paper, we want to demonstrate the similarities that exist between Caragiale's work and Dostoevsky's work, 
as well as methods of socratic dialogue which can be found in Caragialeřs work. All these demonstrations 

will be based on Al. Paleologu's analysis of his essay volumes. We hope that through our paper work we will 

open up new research horizons on how to accept Caragiale's works, as well as to make known Paleologu's 
perspective on Caragiale's creation. 

 
Keywords: Caragiale, characters, Paleologu, dialogue, perspective.  

 

 

Alexandru Paleologu provine dintr-o familie nobilă, în care educația și formarea intelectuală 

reprezentau preocupări fundamentale ale vieții de zi cu zi. Membrii familiei Paleologu (atât mama – 

Elena, cât și tatăl, Mihail), acordau o atenție deosebită modului în care fiul lor, Alexandru 

Paleologu recepta cultura și elementele ei definitorii. Astfel că, încă de la o vârstă fragedă, 

Alexandru Paleologu a avut contact cu opere literare care i-au marcat traiectoria culturală, 

contribuind considerabil la formarea sa intelectuală. Cu toate acestea, cu inconturabila creație 

caragialiană a luat contact abia în anii adolescenței, când autorul schițelor savuroase a devenit un 

reper inegalabil pentru Alexandru Paleologu.  

După cum constată și Tudorel Urian în cartea sa, aproape în toate volumele, articolele și 

aparițiile publice ale eseistului, numele lui Caragiale este pomenit. „În volumele de interviuri și 

confesiuni se vorbește deschis despre rolul clasicului în formarea sa, în eseuri îi sunt analizate 

diferite aspecte ale operei sau este folosit drept etalon atunci când sunt discutate cărțile altora, în 

presa cotidiană și în discuțiile private reprezintă o referință la care se raportează cu fiecare prilej.‖
1
 

Alexandru Paleologu nu se rezumă la a-l evoca pe Caragiale doar în contextele menționate anterior, 

ci îl menționează și-n intervențiile sale de natură politică. Primul contact cu opera lui Caragiale a 

avut loc în preajma vârstei de 11 ani, când a citit schița Căldură mare. Momentul este ilustrat în 

interviul acordat lui Mircea Vasilescu: „În primul rând Caragiale, autorul care m-a făcut să simt 

întâia oară zguduirea, comoția, electrocutarea produsă de contactul cu geniul; la 11 ani, citind 

întâmplător Căldură mare; atunci am văzut puterea de transfigurare a lumii, fantastica geneză de 

care e capabilă literatura. (...) De mic și până în ziua de azi am fost absolut fascinat de Caragiale, iar 

cu tatăl meu, care-l știa pe de rost, cum foarte repede am ajuns să-l știu și eu, ne dădeam la toate 

ocaziile replici din Caragiale și ne amuzam teribil, ne prăpădeam de râs. Spiritul caragialesc a fost 

pentru mine într-adevăr formativ, în sensul că mi-a educat acustica gândirii, mi-a inoculat o anumită 

năzuință expresivă, un gust al frazei supra-voltate. Spiritul caragialesc este pentru mine un spirit 

socratic, adică o disciplină aperceptivă și o terapeutică morală. Râsul caragialesc e un fenomen 

cathartic de efect major, aparținând, ca și în cazul lui Molière, al lui Aristofan, al lui Rabelais, al lui 

                                                             
1 Tudorel Urian, Viețile lui Alexandru Paleologu, București, Editura Vremea, 2010, p.32 
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Cervantes, unei categorii pe care aș numi-o «cosmogonică»
2
‖. Entuziasmul tânărului care gustase 

întâmplător pentru prima dată din savuroasa operă caragialiască a rămas pentru tot restul vieții. În 

prima sa carte publicată, Spiritul și litera
3
, Al. Paleologu analizează și explică de ce opera lui 

Caragiale este dificil de receptat de străini la adevărata sa valoare, incluzând în eseul De la 

Caragiale la Eugen Ionescu și invers și o analiză asupra teatrului ionescian, în care examinează la 

sânge principiile acestuia. Astfel, eseistul sesizează filiația caragialiană a teatrului lui Eugen 

Ionescu, primul act al piesei Rinocerii fiind impregnată de elemente de origine caragialiană. 

„Desigur, Caragiale nu a creat mituri; presiunea forțelor istorice nu ajunsese în stadiul acut în care 

asemenea descărcări irup cu putere elementară. Dar nu e Chiriac un rinocer avant la lettre? Și 

Coriolan Drăgănescu? N-au această vocație Cațavencu, Tipătescu, Pristanda? Chiar și ramolitul de 

Agamiță? La Ionescu, drama proliferării verbale corespunde cu proliferarea sufocantă a lucrurilor 

(scaune, cești de cafea, ciuperci, ouă, mobile și -  rinoceri). Proliferarea lucrurilor la Ionescu e de 

esența mitului, de aceea n-o găsim la Caragiale, la care însă automatismul și proliferarea verbală ale 

lui Farfuridi și Cațavencu, ale lui Lache și Mache etc. au, ca la Ionescu, aceeași semnificație 

simptomatică, cea a dezumanizării.‖
4
 Asemenea lui Tudorel Urian, considerăm că viziunea lui 

Alexandru Paleologu este una interesantă, însă creația lui Caragiale oferă și o perspectivă contrară. 

Aceasta se referă la faptul că personajele lui Caragiale sunt cât se poate de umane, deși suferă un 

proces de dezumanizare. Este o contradicție care naște noi orizonturi de interpretare. În anii ‘80, 

regizorul francez Antoine Vitez a realizat montarea mai multor comedii ale lui Molière în registrul 

tragic. Nu a modificat nimic în textul original, nici măcar un semn de punctuație, singura modificare 

constând în schimbarea aspectului fizic al actorilor. Se cunoaște că Molière nu oferă indicații cu 

privire la portretul fizic al personajelor sale, fiind împământenită ideea ca aparițiile unor eroi să fie 

imaginate exclusiv în cheie caricaturală
5
. Prin intermediul atitudinii grave adoptate în timpul rostirii 

replicilor personajelor, regizorul a reușit să demonstreze că trecerea de la comedie la tragedie este 

foarte subțire. O astfel de situație constatăm că are loc și-n cazul lui Caragiale. Acesta manifestă 

pentru personajele sale un sentiment de tandrețe, acest sentiment fiind valabil și pentru personajele 

cu potențial malefic (bineînțeles că în creația caragialiască, personajele acestea nu ajung niciodată 

să atingă un nivel absolut de răutate, de ticăloșie). Senzația aceasta de drag pe care autorul o are față 

de propriile sale personaje se datorează naivității, inocenței, vulnerabilității de care acestea dau 

dovadă, toate aceste elemente având rolul de a le umaniza. Reprezentative în acest sens sunt Jupân 

Dumitrache, Farfuridi, Cațavencu, Tipătescu etc. Aproape că este impropriu să spunem că ele sunt 

personaje decandente, dezumanizate, ci mai degrabă, ele sunt cât se poate de umane datorită 

vulnerabilităților care le sunt caracteristice. Alexandru Paleologu decelează ultima esență a 

comicului caragialesc, astfel, afinitățile cu teatrul lui Ionescu devenind incontestabile: „Absurdul și 

necomunicarea sunt esența ultimă a comicului caragialesc, de la Cum se înțeleg țăranii, Petițiune, 

Căldură mare, Amici, Inspecțiune, Justiție etc., până la tiradele lui Cațavencu, Farfurifi, 

Dandanache sau Conu Leonida‖.
6
 Toate personajele caragialești par a fi construite după un tipar 

unic, incontestabil, călăuzitor, fapt care conduce la o uniformizare a umanizării personajelor. În 

ciuda reacțiilor felurite ale acestora și a modului mai mult sau mai puțin particular în care acestea se 

comportă în piese, toate personajele caragialești urmează același traseu profund uman: al rătăcirii.  

Într-o altă carte de a sa, intitulată Bunul simț ca paradox, Alexandru Paleologu vorbește 

despre o fotografie mai puțin cunoscută a lui Caragiale, realizând o descriere minuțioasă a acesteia, 

bazându-se pe psihanalizarea chipului din portret. Astfel, aflăm că, din perspectiva eseistului, 

Caragiale ar fi avut o profunzime sufletească extraordinară, ascunsă bine de ochii publicului, 

acoperită de stilul zeflemist. „Figura gravă, marcată de prezența unui demon al cunoașterii, seamănă 

                                                             
2 Alexandru Paleologu, Interlocuțiuni, București. Biblioteca „Viața Românească‖, 1997, pp. 9-10 
3 Idem, Spiritul și litera; încercări de pseudocritică, ediția a II-a, București, Editura Cartea Românească, 2007 
4 Ibidem, pp.67-68 
5 Tudorel Urian, Op. cit, p.34 
6 Alexandru Paleologu, Spiritul și litera..., p.68 
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izbitor cu a lui Nietzsche. Această imagine a unui Caragiale pe care ni-l închipuim taciturn și solitar 

poate să surprindă. Dar ea nu o contrazice în fond pe cea obișnuită, a lui Caragiale sociabil și 

zeflemist, ci o legitimează în adâncime. E chipul cel mai lăuntric și mai adânc al scriitorului, chipul 

lui ascuns dar revelator, care dă cheia întregului și fără de cunoașterea căruia toate celelalte 

înfățișări ale lui sunt superficiale și mărginite.‖
7
 Această descriere a lui Caragiale poate să suprindă, 

prin situarea ei la polul opus al opiniei publice, însă rămâne o realitate incontestabilă și 

convingătoare. La fel ca și-n cazul lui Eminescu, Alexandru Paleologu are dorința ca percepția 

comună despre Caragiale să fie descompusă, pentru a se releva un alt chip al dramaturgului, unul 

grav, acut. Alexandru Paleologu nu este adeptul ideilor de-a gata, căutând în permanență sensul, 

sâmburele, spiritul, practicând un perpetuu exercițiu de imaginație împotriva opiniilor general 

acceptate. Acest lucru se poate observa și-n cazul reprezentărilor „altfel‖ ale lui Caragiale, prezente 

în scrierile eseistului.  

Un alt eseu interesant și valoros despre Caragiale este Filosofia lui Caragiale, care se 

găsește tot în volumul Bunul-simț ca paradox. Aici Alexandru Paleologu explică cu lux de 

amănunte modul în care a fost acaparat de opera marelui clasic, acesta exercitând asupra eseistului o 

fascinație constantă. Al. Paleologu încearcă să definească într-o manieră cât mai clară puterea 

creatoare a geniului caragialian, fără a realiza, de fapt, că în această încercare, el realizează o 

ilustrare a propriului său spirit. Afinitățile care îi leagă pe cei doi sunt profunde: bunul simț, 

rafinamentul, eleganța, luciditatea și umorul de calitate. Toate acestea sunt caracteristici 

incontestabile ale prezenței geniului. Revenind la perspectiva lui Paleologu despre Caragiale din 

eseul menționat, acesta spune că: „ne-am obișnuit să vedem în Caragiale pe clasicul echilibrat (ceea 

ce era într-adevăr) sub chipul moderației și simțului comun (ceea ce e profund greșit). Nu platul 

simț comun, izvor de confuzie, ci rigoarea bunului-simț, însușire rară și tare, definește geniul lui 

Caragiale. Echilibrul acestui artist scrupulos și răbdător ca un benedict rezultă din excesele 

contrarii. Lucid și dur ca diamantul, spiritul lui ducea totul până la extrem, până la culminație; cine 

nu suportă excesul, nu-l înțelege pe Caragiale. Lucrul acesta l-a arătat foarte limpede Paul 

Zarifopol, omul care l-a cunoscut cel mai bine. Și îi spune Caragiale, însuși în această frază care îi 

rezumă estetica: «Simt enorm și văd monstruos»
8
‖.  Cei care au avut ocazia de a-l cunoaște personal 

pe Alexandru Paleologu știu că acestuia i se potrivesc ca o mănușă considerațiile menționate 

anterior. De aceeași părere este și Tudorel Urian, care consideră că „replicile sale în doi peri, 

atitudinile «nerezonabile» ale ambasadorului golanilor, tulburările pe care le producea de fiecare 

dată când lua cuvântul în micuțul Partid al Alianței Civice făceau ca formula aplicată lui Caragiale 

«lucid și dur ca diamantul, spiritul lui ducea totul până la extrem, până la culminație», să definească 

de minune propriile-i apariții în spațiul public.
9
 

Atât Ion Luca Caragiale cât și Alexandru Paleologu fac parte din categoria marilor oameni 

de spirit, care creează toate premisele dezvoltării culturii naționale, participând activ la consolidarea 

acesteia și la fundamentarea principiilor naționale. Cu toate că Alexandru Paleologu nu se numără 

printre cei patru clasici români, asemenea lui Caragiale, acesta este un om de cultură rafinat, nobil, 

pentru care intelectul primează în detrimentul oricăror alte domenii sau activități. Suntem de părere 

că ambii oameni de cultură „simt enorm și văd monstruos‖. Prin raportatea lor la societatea 

contemporană (fiecăruia dintre ei, în parte), aceștia trag semnale de alarmă menite să ajute la 

salvgardarea principiilor etice și morale ale contemporanilor lor.  

Scriitorul Alexandru Paleologu demonstrează acțiunea socratică a spiritului lui Caragiale în 

societatea românească, aceasta constând în importanţa incomparabilă și fundamentală, a acestui aşa-

zis negativist. Prin intermediul reducerii la absurd, prin apelul la dialectică, din perspectiva 

eseistului, Caragiale reușea să aducă în societatea românească elemente de cunoaștere de sine și de 

conștiință morală. Din viziunea lui Alexandru Paleologu, dialogurile lui Caragiale din comedii şi 

                                                             
7 Idem, Bunul-simț ca paradox, ediția a III-a, București, Editura Cartea Românească, 2005, p.43 
8 Ibidem, p. 47 
9 Tudorel Urian, Op. cit., p.36 
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din momente au ceva din arta dialogului socratic. Sociabilitatea, prezența ironică și interpelativă în 

„forul public‖ se aseamănă cu a lui Socrate. Alte caracteristici care îl asemănă lui Socrate sunt 

distanțarea sa scrutătoare și căutarea solitudinii. Ca Socrate, avea sentimentul că e în egală măsură 

inspirat şi cenzurat din interior de un demon ce-i supraveghea din umbră actul creației. Asemenea 

lui Socrate, Caragiale a fost acuzat de contemporanii săi că destituie zeii, preluându-le locul și 

pervertind spiritele. Așadar, privind retrospectiv cazurile celor doi (Socrate și Caragiale), observăm 

că similitudinile sunt prea multe pentru a nu fi pomenite. Atât Socrate, cât și Caragiale sunt 

apărători ai cetății în fața cataclismelor sociale cauzate de lipsa de profunzime spirituală, de 

îngâmfare și de promiscuitate a indivizilor care locuiesc între zidurile cetații. Locuitorul cetății este 

un privilegiat prin faptul că trăiește în cetate, însă, acest fapt îi aduce și o mare responsabilitate. De 

cele mai multe ori, atât în timpul lui Socrate, cât și-n vremurile lui Caragiale, oamenii cetății au dat 

semne de iminentă decădere morală, prăbușire a principiilor etice și spirituale. Toate aceste semne 

ale decadenței morale sunt trecute prin filtrul genialității și reprezentate de Caragiale în operele sale 

într-o manieră menită să stârnească nu atât consternare, cât mai ales amuzament. Totuși, acest 

amuzament are rolul de a trezi la conștiință națiunea, de a completa lipsurile și de contribui la 

vindecarea unor boli sociale aparent incurabile. Caragiale nu își propune toate acestea, dar acțiunea 

lui de creație are un efect benefic, am putea spune chiar curativ pentru poporul român. Reflectând 

caractere defectuoase prin intermediul umorului, el însănătoșește ființa umană.  

Dând dovadă de o admirabilă conștiință a înrudirii, Al. Paleologu l-a apărat și admirat 

întreaga sa viață pe Caragiale, având grijă să nu amestece zeflemeaua pur caragialiană în mentalul 

mohorât românesc. Putem considera că intelectualul român ne-a învățat că râsul inteligent și 

zeflemeaua de calitate sunt ingredientele se seamă ale supraviețuirii. Nu puține sunt dățile în care 

Alexandru Paleologu recunoaște caracterul curativ al râsului, relatând cum, umorul, ironia și 

autoironia l-au ajutat în momentele grele din viață, făcând referire cu precădere la anii grei de 

închisoare și ilustrând, prin evocarea acelor momente, rolul esențial al umorului în păstrarea 

integrității sănătății psihice. Paleologu îi atribuie pe bună dreptate lui Caragiale rolul de mentor în 

umor al românilor, constatând că acesta ne-a instruit în ironie și în râs, acestea fiind expresii 

superioare de pură inteligență. După cum afirmă și eseistul, zeflemeaua a fost o prezență constantă 

în mentalul colectiv românesc, regăsind-o în proverbe și zicători, în povestiri orale și legende mai 

mult sau mai puțin elaborate. Zeflemeaua este trăsătura de caracter națională a poporului român, în 

lipsa căreia, viețuirea ar căpăta accente tragice, deci insuportabile.  

În cartea sa de maturitate, Despre lucrurile cu adevărat importante, Alexandru Paleologu, 

luând-o pe urmele lui Șerban Cioculescu, îi apără geniul lui Caragiale de mulțimea de detractori 

care îl văd pe acesta a fi doar un zeflemist, dând dovadă prin această poziție de o superficialitate  

excesivă. Eseistul constată că la polul opus al zeflemelei lui Caragiale stă mitul lui Lucian Blaga, 

acesta fiind o alternativă în sfera profunzimii spirituale. Eseistul susține că cel care condamnă 

zeflemeaua trădează prin poziția sa, o teamă și o nesiguranță de sine marcantă. În concepția lui 

Paleologu, un om de geniu precum Caragiale produce multora sentimente amestecate de oroare, 

teamă și nestăpânire de sine. Superficialitatea reprezintă principala acuzare ce se aduce zeflemelei și 

zeflemistului, însă numai un superficial poate să vadă în zeflemea superficialitate. Pentru a înțelege 

comicul și zeflemeaua, este necesară profunzimea de a trece de stratul extern, de formă și de a intra 

în substraturile de înțelegere. Foarte frumos spune Alexandru Paleologu: „Adevărata seriozitate și 

adevărata profunzime știu de glumă și nu detestă râsul, fie eventual și anecdotic.‖
10

 Al. Paleologu 

atrage atenția asupra faptului că genialitatea comică nu se reduce numai la zeflemea, dar o include 

în aceeași manieră în care include și râsul. Alexandru Paleologu diferențiază cu grijă umorul de 

comic, exemplificând diferențele dintre cele două noțiuni. În opinia sa, a fi umorist nu înseamnă 

neapărat a fi și comic. Cu toate acestea, există în istoria literaturii autori precum Mark Twain, 

Dickens, Sterne, toți umoriști geniali, care au reușit să atingă și „marele comic‖. Despre Caragiale, 

Al. Paleologu consideră că este un mare autor comic, numindu-l chiar „un creator de comic 

                                                             
10 Alexandru Paleologu, Despre lucrurile cu adevărat importante, Iași, Editura Polirom, 1997, p.114 
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monumental‖. Bineînțeles că afirmația lui Paleologu nu este eronată, Caragiale fiind cu adevărat un 

creator genial comic. Umorul este, fără îndoială o trăsătură a inteligenței, iar acesta este caracteristic 

atât lui Caragiale, cât și lui Alexandru Paleologu.  

Tot în același volum, găsim reprodusă și o conferință cu titlul Abisalul Caragiale, temă pe 

care Al. Paleologu a tratat-o la Cluj, în anul 1979. În cadrul acestei conferințe, eseistul declară 

despre Caragiale că acesta nu este un umorist, și revine cu întărirea afirmației prezentate anterior, și 

anume, că acesta este un mare autor comic. Suntem de părere că actualitatea este principala 

trăsătură de caracter al geniului caragialian. Caragiale era un „antidot incomod‖ atât în vremea sa, 

cât și-n zilele de astăzi, fapt pentru care, nu de puține dăți s-a încercat suprimarea acestuia din 

istoria culturii naționale. Una dintre marile caracteristici și datorii ale comicului este reprezentarea 

mediocrității acțiunilor și a faptelor din mediul înconjurător, din preajmă. Caragiale nu a realizat 

doar această radiografie a societății contemporane, ci a mers mai departe, și făcând apel la satiră, a 

efectuat o critică realistă, dar usturătoare a societății, fapt care a atras multe antipatii din partea celor 

care se simțeau responsabili de faptele pe care Caragiale le denunța în operele sale. Tot în cadrul 

aceleași conferințe, Al. Paleologu vorbește despre faptul că, în opinia sa, Caragiale merită să fie pus 

pe aceeași scară a geniului cu Eminescu. Analizând situația, eseistul constată că există o oarecare 

reticență în a alătura pe Caragiale în aceeași categorie a genialității creatoare din care fac parte 

marile nume ale culturii. Sub considerentul că binomul Caragiale-Eminescu ne așează, ca națiune, 

pe treapta înaltă a marii culturi, Al. Paleologu de fapt, reașează râsul și starea de comic în 

dimensiunea corectă. Omul de cultură nu lasă nelămurit nici termenul abisal, explicând de ce îl 

consideră pe Caragiale ca fiind abisal. În primul rând, abisalul absolut reprezintă, în viziunea 

eseistului, o perspectivă care nu poate fi atinsă decât de geniu, iar Caragiale nu face altceva decât să 

producă o personificare a neantului, prin intermediul personajelor sale. În demonstrația sa, 

Paleologu îi atribuie dramaturgului caracteristici precosmogonice, decelând o perspectivă a 

nimicului în creația acestuia. În al doilea rând, maestrul constată o similitudine extraordinară a 

structurilor  dostoievskiene și caragialești. Ba mai mult, Paleologu îi atribuie lui Caragiale o 

dimensiune socratică, pornind de la o mărturie pe care Caragiale a făcut-o cândva lui Paul 

Zarifopol: „Visul meu ar fi să locuiesc într-un port de miazăzi, în picioarele goale, și să țin de vorbă 

trecătorii.‖
11

 Tocmai asta făcea și Socrate, mărturisește Paleologu. Pe lângă asta, dialogurile 

personajelor caragialești sunt structurate pe modelul de dialog platonician, mai exact, socratic.  

O altă caracteristică profund socratică a creației lui Caragiale o reprezintă anticamera. 

Aceasta este echivalentul caragialesc al pieței publice a lui Platon. Acțiunea operelor lui Caragiale 

se petrece, de cele mai multe ori, într-un loc rău famat, acesta reprezentând anticamera înaltei 

societăți. Adesea, anticamera este reprezentată de mahalaua bucureșteană, locuită de personaje 

dintre cele mai dubioase. Spre deosebire de locuitorii cetății, care au responsabilități civice, 

locuitorii mahalalei nu par a avea responsabilități demne de buni cetățeni. În pofida acestui fapt, 

fiecare își are rolul fundamental, fără de care mahalaua nu ar mai fi aceeași.  

În concluzie, Caragiale a reprezentat o figură intelectuală fundamentală în formarea 

spirituală și culturală a lui Alexandru Paleologu, fapt demonstrat în aproape toate dățile în care 

acesta a fost provocat să vorbească de anii săi de educație. Gustul pentru umorul de calitate și râsul 

inteligent au determinat o legătură constantă, trainică și durabilă între Al. Paleologu și opera 

caragialească. Ambele personalități intelectuale reprezintă repere incontestabile pentru cultura 

română.  
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Abstract:The technological revolution, which changed the relationship between supply and demand, forced 
entrepreneurs and managers to rethink business models. To provide a customer / consumer benefit, but also 

to capture value from it, the business plan aimed at changing and / or adapting the architecture of revenue, 
costs and associated profits. Media market researchers have found that the traditional business model of 

television (selling TV advertising) is outdated and recommended the approach to innovation. Picard (2011, 

p. 8) emphasized that strengthening the existing sources of income or discovery of new ones, would help 

media institutions respond to market changes. In Romania, on a market in which there are about 700 
televisions, the ones from the news niche compete not only with each other, but try to get the largest share of 

the revenues earned from television advertising. The competitive dynamics that altered both the demand-

offer ratio and the consumption patterns of media products, led the Romanian news televisions to find new 
sources of income in order to be able to operate. Shaping a business model in context with the market is 

necessary for these media organizations in order to become competitive. This article pursues only the 

financial component of the business model in an attempt to identify whether there are other sources of 
income for news televisions than the traditional news. 
The data presented in this material are part of the doctoral research "Publishing and Marketing Strategies 

of Romanian Television News" conducted by the author in his capacity as PhD student at the Faculty of 

Journalism and Communication Sciences, University of Bucharest. 
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Modelul de afaceri al unei companii trasează activitatea comercială a acesteia. Unul dintre 

elementele care stau la baza arhitecturii modelului de afaceri este modelul financiar al firmei. 

Acestuia i se adaugă beneficiarii sau clienții (Kotler, 2000, p. 105), precum și propunerea de valoare 

pentru client, resursele-cheie și procesele-cheie (Johnson et al., 2008, pp. 60-61). Cele cinci 

elemente dezvoltate stau la baza oricărui model de afaceri. O modificare majoră a unuia dintre 

elemente le afectează și pe celelalte, dar se resimte și la nivelul întregului model de afaceri, susțin 

Johnson et al. (2008, pp. 60-61).  

Apariția conceptului de model de afaceri este asociat de cercetători cu apariția Internetului, 

la mijlocul anilor ‗90 (Amit & Zott, 2001). S-au încercat mai multe definiri ale acestui concept, însă 

niciuna nu s-a materializat într-o definire unitară, concretă, specifică. După o revizuire amplă a 

literaturii de specialitate, Christoph Zott, Raphael Amit și Lorenzo Massa (2011, p. 6) au 

evidențiază lipsa de claritate în definirea modelului de afaceri, pe care o considerată o potențială 

sursă de confuzie și de „promovare a dispersieiŗ conceptuale, mai degrabă decât „o convergență a 

perspectivelorŗ și care „obstrucționeazăŗ progresul cercetării modelului de afaceri. La nivel 

general, acest termen a fost denumit, menționat, ca o declarație, o descriere, o reprezentare, o 

arhitectură, un instrument conceptual sau un model, un șablon structural, o metodă, un cadru, 

precum și un set (Ibidem, pp. 5-6) 

Primele definiții ale acestui concept au fost conturate de  Paul Timmers (1998), care a oferit 

un cadru de înțelegere, chiar dacă această abordare a fost realizată în cadrul analizei comerțului 

electronic. Modelul de afaceri a fost definit ca „o arhitectură a fluxurilor de produse, servicii și 

informații, inclusiv o descriere a diverșilor actori din afaceri și a rolurilor acestora; o descriere a 

beneficiilor potențiale pentru diferiții actori din domeniul afacerilor; o descriere a surselor de 
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venituriŗ (Timmers, 1998, p.4). O analiză a definiției abordată de Timmers (1998) indică raportarea 

la elemente ale modelului de afaceri, lanțului valoric, chiar dacă nu sunt toate nominalizate în text 

sub forma termenilor specifici: propunerea și crearea de valoare, respectiv veniturile.  

Inovația reprezintă un alt punct de pornire în conceptualizarea modelului de afaceri. Henry 

Chesbrough (2010, p. 354) abordează definirea conceptului pornind de la afirmația conform căreia 

prin modelele de afaceri companiile comercializează idei și tehnologii noi. Chiar dacă cele două 

elemente sunt la îndemâna organizațiilor, cercetătorul a observat că puține companii dispun de 

abilitatea de a inova modele de afaceri folosindu-se de ele. În același registru se încadrează și David 

Teece (2010), care amplifică necesitatea adaptării modelului de afaceri la modalitatea de livrare și 

captare de valoare din furnizarea de noi produse și servicii. Teece (2010, p. 172) subliniază că 

„esențaŗ unui model de afaceri este dată de stabilirea modului în care organizația oferă, atrage și 

transformă valoarea în profit. Un model de afaceri „articulează logica și oferă date și alte doveziŗ 

prin care este descris procesul în urma căruia atât consumatorul, cât și clientul obțin beneficii. 

Acestui concept îi mai este asociată  „arhitecturaŗ financiară care sprijină întregul proces (Teece, 

2010, p. 173). În interpretarea lui Teece (2010, p. 179) un model de afaceri este viabil dacă oferă 

beneficii atât clientului, cât și companiei, și beneficiază de un avantaj competitiv. Cercetătorul 

consideră că imitarea sau copierea modelului de către competitori ar pentru fi evitată prin găsirea 

sau inventarea unor „mecanisme de izolareŗ în proiectarea modelului de afaceri, respectiv în 

stabilirea unei strategii de afaceri (Teece, 2010, p. 180). Autorul dă ca exemplu modelul „veniturilor 

din ziare‖, care a fost foarte ușor de replicat și de pus în aplicare pe mii de piețe din întreaga lume. 

Practic, în cazul acestui model al presei, ziarul are un cost redus, iar veniturile provin din vânzarea 

spațiului de publicitate, inclusiv a anunțurilor (Ibidem, p. 180). 

Modele de afaceri în mass-media 

Teoreticianul Robert Picard care a studiat în ultimii 30 de ani piața media și a definit 

modalitatea de funcționare a pieței duale specifice televiziunii, caracteriza, în urmă cu mai bine de 

un deceniu, modelul de afaceri al mass-media ca fiind „uzat și înfricoșătorŗ, dar care nu trebuia 

înlocuit la momentul respectiv, pentru că se dovedea încă funcțional (Picard, 2008, p.1).  

Modelele de afaceri tradiționale ale televiziunilor sunt asociate unui sistem de finanțare 

bazat pe: publicitate, în cazul rețelelor free-to-air (liber la transmisie), respectiv venituri din 

publicitate și tariful obținut din abonamente, în cazul televiziunii cu plată. Modelul financiar al unei 

televiziuni free-to-air se raportează la piața duală (termen definit de Picard) în care aceasta 

operează. Organizația media trebuie să răspundă cererii audienței, dar și agențiilor de publicitate 

care achiziționează spațiu din cadrul calupurilor de publicitate (piață-duală). Propunerea de valoare 

(grila de programe difuzată) oferită consumatorilor (telespectatori) se va regăsi în veniturile 

companiei media. În cazul în care modelul de afaceri al televiziunii nu înregistrează și alte surse de 

venit, organizația va funcționa doar în baza veniturilor înregistrate din publicitate.  

În conturarea unui nou model de afaceri, Picard (2008, pp. 8-13) recomandă o analiză 

serioasă a celui actual, cu accent pe calitatea produselor și a serviciilor furnizate, pe alocarea 

resurselor, modul de organizare și pe valoarea creată. Autorul (Ibidem, p.10) recunoaște că nu există 

noi modele de afaceri care să finanțeze „calitatea limitată a jurnalismuluiŗ și să rezolve problema 

veniturilor organizațiilor de știri. Până acum cele șase posibile surse de finanțare (acționari, 

sponsori, fundații, guvern, agenții de publicitate, audiențe) au fost testate atât în media tradițională, 

cât și în on-line (Picard, 2008, pp.10-11). Cercetătorul consideră că organizațiile de știri trebuie să 

descopere noi surse de finanțare și să-și modifice modelele de afaceri.  Picard (2011) susține că 

modelul de afaceri conturat de mass-media tradițională și-a pierdut eficiența și înregistrează 

probleme, pentru că încearcă să comercializeze vechile tipuri de produse media, „produsele 

secolului 19 și 20, în secolul 21ŗ (p. 8). Teoreticianul subliniază că în prezent nu mai există același 

context politic, cultural, social, economic, care a favorizat apariția conținutului mediatic tradițional. 

Pe o piață cu o dinamică concurențială serioasă, instituțiile media „trebuieŗ să-și regândească 

afacerea, în termeni actuali, pentru a se menține pe piață.  Aceste schimbări sunt mai mult decât 

necesare pentru ca organizațiile media să poată răspunde competitiv schimbărilor din ultimii 20 de 
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ani, mass-media având nevoie de noi surse de venit sau de întărirea celor existente (Picard, 2011, p. 

8). 

Metodologie 

Pentru realizarea acestei cercetări au fost alese cinci televiziuni de știri: Antena 3, B1 TV, Digi 

24, Realitatea TV și România TV. Organizațiile media supuse acestui demers au fost selectate în 

baza a două criterii: aria tematică (știri generale) și forma de proprietate (privată). Perioada supusă 

acestei cercetări este 2015-2017,  perioada în care toate televiziunile de știri supuse acestei cercetări 

se aflau în programul de măsurare al audiențelor realizat de Kantar Media.  

Obiectivul principal al acestei cercetări își propune să determine dacă televiziunile de știri se 

folosesc de inovare în abordarea modelului de afaceri pe baza căruia funcționează. Acest articol 

urmărește doar sursele de venituri ale televiziunilor de știri, element principal al modelului de 

afaceri, întregul demers axându-se pe mai multe paliere de cercetare. Astfel, sunt urmărite practicile 

la care recurg aceste organizații media pentru a-și asigura performanța financiară necesară 

funcționării.  

Pentru atingerea obiectivului principal al lucrării s-a recurs la următoarea întrebare principală de 

cercetare: Sursa de venituri a televiziunilor de știri poate fi considerat un element inovator al 

modelului de afaceri?   

Întrebare secundară: Sursa de venituri, componentă a modelului de afaceri, poate fi considerat 

un element de diferențiere în strategia de poziționare a acestor organizații pe piața televiziunilor de 

știri?   

Pentru colectarea datelor în vederea atingerii obiectivelor am recurs la studiul de caz, considerat 

un instrument util de investigație empirică, care încearcă să clarifice o decizie sau un set de decizii   

(Yin, 2005, pp. 27-29). Ca strategie de cercetare, studiul de caz presupune o metodă 

atotcuprinzătoare care include logica designului, tehnicile de colectare ale datelor și abordările 

specifice pentru analiza acestora (Ibidem, p. 31). Aplicat acestui demers, studiu de caz se 

concentrează pe analizarea celor cinci televiziuni de știri din România: Antena 3, B1 Tv, Digi24, 

Realitatea Tv, România Tv din perspectiva menționată anterior. 

Pentru a vedea după ce tip de model de afaceri își desfășoară activitatea televiziunile din nișa 

informativă s-a încercat identificarea tuturor surselor de venituri. Au fost studiate informațiile cu 

caracter public afișate pe site-urile intituțiilor publice: ANAF, Ministerul de Finanțe, platforma 

S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziții Publice),  dar și pe cele cinci pagini oficiale ale 

televiziunilor vizate de această cercetare. Au fost luate în considerare, de asemenea, alte studii și 

analize realizate în aceeași zonă de interes. 

Rezultate  

Studierea surselor publice amintite a dus la identificarea mai multor direcții de atragere a 

veniturilor pentru cele cinci televiziuni de știri.  Descrierea pornește de la sursa considerată 

tradițională în modelul de afaceri adoptat de televiziunile din întreaga lume, publicitatea difuzată în 

calupurile specifice din cadrul grilei de programe.  

A. Venituri obținute din publicitate  

a) Publicitatea tv 

Modelul tradițional de afaceri al televiziunii se bazează pe veniturile provenite din publicitatea 

difuzată în calupurile specifice din grila de programe, de altfel acestea fiind și principalele venituri 

care susțin activitatea televiziunilor de știri. În România nivelul pieței de publicitate a crescut 

exponențial în ultimii ani, de la 212 milioane de euro în 2015 la 273 de milioane de euro în 2017, 

potrivit datelor Media Fact Book
1
.  În plus, în acești ani, televiziunea s-a situat pe primul loc în 

preferințele publicitarilor, fiind la o distanță considerabilă de restul mediilor prin care se cumpără și 

difuzează publicitate. În anul 2015, televiziunea
2
 a încasat 64% din totalul veniturilor obținute din 

                                                             
1 http://www.mediafactbook.ro/public/files/MFB2018.pdf 
2 http://www.mediafactbook.ro/public/files/MFB2018.pdf 

http://www.mediafactbook.ro/public/files/MFB2018.pdf
http://www.mediafactbook.ro/public/files/MFB2018.pdf
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publicitatea de pe piața media, 65% în 2016 și 66% în 2017. Pentru această estimare, au mai fost 

luate în calcul radioul, presa tipărită, mediul on-line și panotajul (OOH). 

Din aceaste sume, un procent cuprins între 84% - 88% a revenit grupurilor/trusturilor de presă 

care dețin principalii competitori din piață: CME - grupul care deține ProTV; Antena Group - 

trustul media care deține printre altele Antena 1; Dogan Media (Kanal D), Prima Broadcasting 

Group (Prima TV). Pentru restul (12-16%) din totalul veniturilor înregistrate pe piața publicității tv 

concurează restul televiziunilor din lista must-carry
3
, ceea ce reprezintă un procent de 90%, printre 

care se regăsesc și televiziunile de știri supuse acestei cercetări. Veniturile care revin organizațiilor 

media aflate în lista must-carry din difuzarea de publicitate sunt direct proporționale cu ratingul 

înregistrat de programele difuzate, toate aceste televiziuni aflându-se în programul de măsurare al 

audiențelor realizat de Kantar Media. Tariful pe care agențiile îl plătesc televiziunilor este stabilit în 

funcție de prezența GRP (Gross Rating Points), indicatorul care reprezintă numărul de vizualizări al 

unui spot publicitar. 

Într-un calcul realizat de paginademedia.ro, cele cinci stații de știri au încasat în anul 2017, doar 

din spoturile publicitare, o sumă cuprinsă între 22-23 de milioane de euro
4
. Pentru aceste estimări 

nu au fost luate în calcul sumele încasate din teleshopping sau plasarea de produse. Chiar dacă 

Antena 3 și România TV au fost sancționate de clienții care au decis să-și retragă publicitatea din 

cauza derapajelor editoriale înregistrate în mediatizarea protestelor (împotriva OUG 13) de la 

începutul anului 2017, cele două stații au ocupat primele locuri în clasamentul veniturilor rezultate 

din publicitatea clasică, potrivit aceleași surse
5
: Antena 3: 7 - 8 milioane de euro; B1 TV:  4,5 - 5,2 

milioane de euro; Digi 24: 4,5 - 4,8 milioane de euro; Realitatea TV: 3 milioane de euro; România 

TV - 1,8 - 2,2 milioane de euro. 

b) Publicitatea de pe site  

Datele colectate indică că pe lângă publicitatea contractată de agenții, care urmează a fi difuzată 

în calupurile publicitare dintre programe, televiziunile de știri mai obțin venituri și din vânzarea de 

publicitate pe site-urile lor oficiale: antena3.ro, b1tv.ro, digi24.ro, realitatea.net, romaniatv.net. 

Dacă celelalte site-uri ale televiziunilor de știri analizate abundă în reclame, site-ul canalului de 

televiziune Digi24 conține doar publicitate la produsele din grupul RCS-RDS care administrează 

televiziunea, ca de exemplu la serviciul de telefonie mobilă, Digi Mobil. Fiind vorba despre 

produsele și serviciile aceluiași grup nu putem trage concluzia cu certitudine că afișarea publicității 

lor pe site-ul digi24.ro s-a realizat prin plata spațiului ocupat, în această situație putând fi luat în 

calcul și sistemul barter.       

B. Conținut video site 

Din analizarea mediului on-line corespondent televiziunilor de știri a reieșit că  emisiunile 

difuzate de Antena 3 pot fi urmărite în reluare, contra cost, pe platforma Antena Play, considerată 

„cea mai importantă platformă video de divertisment și știri din Româniaŗ
 6
. Emisiunile produse de 

canalul de știri al grupului Intact Media nu pot fi vizionate pe site-ul oficial www.antena3.ro , ci 

doar pe platforma video a trustului www.antenaplay.ro, care înglobează cele cinci fluxuri live on-

line ale televiziunilor care aparțin grupului. Accesul la reluările stației de știri se face prin achitarea 

unui abonament lunar care varia în, perioada monitorizată, în funcție de modalitatea de plată: 10 lei/ 

                                                             
3 Principiul must-carry: „Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice 

are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din 

România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale 

radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României‖ - art. 82 (1),  Legea nr. 504/2002,  Legea audiovizualului  

Vezi 

http://www.cna.ro/IMG/pdf/LEGEA_AUDIOVIZUALULUI_CU_MODIFICARI_SI_COMPLETARI_DIN_2014.pdf 
4 https://www.paginademedia.ro/2018/01/cati-bani-au-scos-din-reclame-posturile-de-stiri-20-de-milioane-toate-cum-s-
a-simtit-boicotul-la-rtv-si-antena-3-digi-cel-mai-scump 
5 Idem 5 
6 https://www.intactmediagroup.ro/diviziile-noastre/new-media/ 

 

http://www.antena3.ro/
http://www.antenaplay.ro/
http://www.cna.ro/IMG/pdf/LEGEA_AUDIOVIZUALULUI_CU_MODIFICARI_SI_COMPLETARI_DIN_2014.pdf
https://www.paginademedia.ro/2018/01/cati-bani-au-scos-din-reclame-posturile-de-stiri-20-de-milioane-toate-cum-s-a-simtit-boicotul-la-rtv-si-antena-3-digi-cel-mai-scump
https://www.paginademedia.ro/2018/01/cati-bani-au-scos-din-reclame-posturile-de-stiri-20-de-milioane-toate-cum-s-a-simtit-boicotul-la-rtv-si-antena-3-digi-cel-mai-scump
https://www.intactmediagroup.ro/diviziile-noastre/new-media/
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lună prin card bancar, 3 euro/lună + TVA prin SMS, PayPal sau voucher. Emisia Antenei 3 este 

disponibilă smartphone, tabletă, laptop sau PC, dar și pe smart TV.  

Pentru restul televiziunilor de știri, accesul la conținutul video difuzat, considerat arhivă, este 

gratuit, dar și limitat ca perioadă în care aceste produse sunt arhivate (2 săptămâni - 1 lună). Digi24 

este singura televiziune de știri al cărei conținut din arhivă este disponibil, gratuit, din prima zi de 

emisie a postului până în prezent.   

C. Emisiunile realizate pentru promovarea proiectelor pe fonduri europene  

        Acest tip de programe au fost găzduite și realizate, în direct sau înregistrate, de televiziunile de 

știri. Flexibilitatea structurii de programe a acestor canale de nișă, în defavoarea celor generaliste, a 

creat această posibilitate pentru atragerea unei noi surse de finanțare. Condițiile contractării unor 

astfel de campanii de promovare media a proiectelor derulate pe fonduri europene sunt stricte, fiind 

declarate eligibile doar canalele care au licență CNA (excluzând astfel secțiunile video ale unor 

redacții on-line) și care îndeplinesc criteriul acoperirii teritoriale/geografice specificate (națională, 

regională sau locală) în funcție de zona de derulare a proiectului.   

Între televiziunea de știri și instituția publică / societatea comercială care derula proiectul 

european se încheia un contract care prevedea coproducția și difuzarea unei emisiuni sau a mai 

multora, conform unui media-plan. Prin coproducție, stația de știri viza alocarea resurselor umane și 

tehnice, respectiv a unui spațiu de emisie pentru difuzarea emisiunii, care putea fi realizată în direct 

sau înregistrată. Aceste tipuri de emisiuni au fost contractate, de cele mai multe ori, pentru spațiile 

de emisie de dimineața (7.00-10.00), de-a lungul întregii săptămâni. Două dintre televiziuni, B1 TV 

și Realitatea TV, ofereau spațiu pentru difuzare și în jurul prânzului sau după-amiaza, pentru zilele 

de Sâmbătă și Duminică. Erau propuse primele ore ale dimineții, pentru ca emisiunile de promovare 

să poată fi difuzate fără întreruperea emisiei de vreun eveniment neprevăzut. În cadrul acestor 

emisiuni cu o durată de 20 sau 40 de minute erau promovate proiecte derulate pe fonduri europene, 

prind invitarea în studio a managerului de proiect sau al unui alt reprezentant angrenat în programul 

respectiv.   

D. Contracte din bani publici  

O parte dintre televiziunile de știri au identificat o nouă sursă de venituri prin participarea la 

sistemul de licitații, respectiv atribuiri directe, realizate prin Sistemul Electronic de Achiziții 

Publice (S.E.A.P.). Prin această platformă regăsită sub linkul www.e-licitatie.ro , instituțiile publice 

din România sunt obligate să deruleze orice tip de achiziție de produse, bunuri sau servicii. Sistemu l 

introdus în anul 2006 a avut rolul de a creștere transparența în procesul de achiziții publice, prin el 

realizându-se toate aceste procese în care sunt implicate cele două părți: autoritățile contractante și 

ofertanții
7
.   

Primul utilizator al S.E.A.P., autoritățile contractatante, sunt instituțiile și autoritățile publice 

care organizează licitațiile, în timp ce ofertanții, cel de-al doilea utilizator, sunt firmele cu capital 

privat sau de stat care depun oferte ce urmează a fi validate sau invalidate. Societatea comercială 

care câștigă licitația sau atribuirea directă este stabilită în baza mai multor criterii de eligibilitate și 

prin respectarea unor condiții de ofertare cum ar fi: „cel mai mic preț‖
 8

 sau „cel mai bun raport 

calitate-preț‖
 9

.  Nu toate ofertele trec însă printr-un proces dur de selecție, autoritățile contractante 

având posibilitatea de a desemna oferta câștigătoare pe baza unei proceduri simplificate. Această 

variantă a creat posibilitatea ca instituțiile statului să-și aleagă direct câștigătorul și să direcționeze 

banii publici spre anumite televiziuni de știri.  

Din consultarea bazei de date www.e-licitatie.ro a reieșit că Antena 3 a beneficiat de bani 

publici obținuți de la Primăria sectorului 4 din București prin intermediul contractelor obținute prin 

atribuire directă, fără licitație. Pentru perioada monitorizată 2015-2017, S.C. Antena 3 S.A. , 

compania care administrează televiziunea cu același nume, figurează cu două contracte de „servicii 

                                                             
7 http://licitatiiseap.ro/seap-sistemul-electronic-de-achizitii-publice/ 
8 www.e-licitatie.ro 
9 Ibidem 9  

http://www.e-licitatie.ro/
http://www.e-licitatie.ro/
http://licitatiiseap.ro/seap-sistemul-electronic-de-achizitii-publice/
http://www.e-licitatie.ro/
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media de publicitate prin televiziuneŗ 
10

 a căror valoare este 44.800 ron (9.822 de euro), respectiv 

111.300 ron (24.372 euro). Valoarea în euro este calculată de sistemul de licitații la data atribuirii 

contractului.   

Unul dintre contractele câștigate de societatea care administrează televiziunea de știri a 

grupului Intact Media (dată de atribuire directă: 15.06.2017) vizează „concepția, producția și 

difuzarea de materiale informative referitoare la activitatea desfășurată de beneficiarŗ 
11

, care este, 

în acest caz, primăria de sector. Din studierea datelor afișate pe platforma e-licitatie.ro a reieșit că 

Antena 3 a prestat servicii de producție video (filmat, montat), difuzarea acestor producții, dar și 

monitorizarea lor. Cel de-al doilea contract câștigat de Antena 3 pentru servicii de publicitate media 

prin televiziune (dată de atribuire directă: 12.06.2017), vizează servicii de transcriere a interviurilor 

radio-tv, a declarațiilor sau conferințelor de presă susținute de reprezentanții Primăriei sectorului 4.   

O altă organizație media care a câștigat bani publici prin aceeași platformă este Realitatea 

TV. În anul 2016 a primit prin atribuire directă de la Primăria Sectorului 5 un contract care viza 

derularea unor servicii de „reprezentare media, producție și difuzare anunț TV zilnic, în vederea 

informării locuitorilor sectorului despre organizarea unui eveniment de interes publicŗ
 12

. Suma 

contractului atribuită Realitatea TV a fost de 60.000 de lei.  

Pentru perioada supusă cercetării, 2015-2017, doar două dintre cele cinci televiziuni de știri 

s-au folosit de platforma S.E.A.P. pentru a obține contracte generatoare de noi venituri: Antena 3 și 

Realitatea TV.  

E. Publicitate electorală în mediul on-line 

O altă sursă de venit, pentru una dintre organizațiile media supuse cercetării, a fost 

identificată după consultarea paginilor oficiale de internet ale televiziunilor de știri.  

În perioada campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016, B1 TV s-a folosit de 

mediul on-line (site și Facebook) pentru a obține venituri din publicitatea electorală. Managementul 

B1TV a recurs la această strategie deoarece în mediul audiovizual tradițional C.N.A. a interzis 

difuzarea de publicitate electorală contra-cost. În acest mod, actorii politici au mai avut la dispoziție 

un canal de diseminare a informațiilor în timpul campaniei electorale. Elementele de promovare 

electorală on-line propuse pentru contractare erau atât produse întâlnite în media tradițională (video-

interviu, transmisiune în direct, advertorial, spot), cât și altele din mediul on-line (ex: afișare 

banner). Această sursă de venituri identificată de managementul B1TV a fost utilizată pe o perioadă 

scurtă, de maxim două luni, cât timp s-a desfășurat campania electorală. 

Tabelul de mai jos ilustrează tipurile de venit identificate asociate modelului de afaceri al 

televiziunilor de știri din România. De menționat că aceste date sunt preliminarii, cercetarea fiind 

încă în desfășurare.  

 

    

Publicitate 

comercială 

 

Conținut 

video site  

Contracte SEAP 

(Licitații + atribuiri 

directe)  

Emisiuni 

fonduri 

europene  

Altele 

TV Site  

Antena 3 

 

Da Da  

 

 

Da  

(abonament 

lunar) 

Da 

 

Da  

B1 TV Da 

 

Da Nu  Nu Da Publicitate 

electorală plătită 

pentru on-line 

(site și Facebook)  

                                                             
10 http://www1.demo.e-licitatie.ro:8080/Public/ElectronicAuction/OpenEA/EAList.aspx 
11 www.e-licitatie.ro 
12 https://www.wall-street.ro/special/sublupa/212948/antena-3-preferata-lui-baluta-doua-contracte-de-aproape-200-000-

de-lei-din-bani-publici.html 

http://www1.demo.e-licitatie.ro:8080/Public/ElectronicAuction/OpenEA/EAList.aspx
http://www.e-licitatie.ro/
https://www.wall-street.ro/special/sublupa/212948/antena-3-preferata-lui-baluta-doua-contracte-de-aproape-200-000-de-lei-din-bani-publici.html
https://www.wall-street.ro/special/sublupa/212948/antena-3-preferata-lui-baluta-doua-contracte-de-aproape-200-000-de-lei-din-bani-publici.html
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Digi 24 Da Da Nu Nu Nu  

Realitatea TV Da Da Nu Da  Da  

România TV Da 

 

Da 

 

Nu 

 

Nu Da   

Tabel nr.1 - Surse de venit ale televiziunilor de știri, date inițiale 

Analiză, discuții, limitări 

Rezultatele preliminarii obținute în urma studierii surselor publice au indicat că cele cinci 

televiziuni de știri supuse acestei cercetări au abordat mai multe direcții pentru a obține venituri 

suplimentare necesare funcționării. Antena 3 a accesat cele mai multe surse de finanțare 

suplimentare, fiind urmată de B1 TV, Realitatea TV și România TV. Principala sursă de venituri 

caracteristică modelului tradițional de afaceri, publicitatea difuzată în calupurile speciale din grila 

de programe, a fost întâlnită în cazul tuturor organizațiilor media supuse acestei cercetări. În paralel 

cu această sursă, datele colectate au indicat interesul managementului televiziunilor tematice în 

găsirea unor noi căi de finanțare care să asigure desfășurarea activității. Publicitatea contractată pe 

site-urile oficiale ale televiziunilor studiate, realizarea și difuzarea de emisiuni de promovare a 

proiectelor pe fonduri europene, contracte din bani publici atribuite prin platforma SEAP, au fost 

abordate de marea parte a organizațiilor studiate.   

Două dintre acestea, Antena 3 și B1 TV, s-au diferențiat prin abordarea altor direcții de atragere a 

veniturilor. Televiziunea din grupul Intact a ales să-și vândă în mediul on-line conținutul video 

difuzat zilnic, dar și arhiva video, în timp ce B1 TV a monetizat, în mediul on-line, pentru o 

perioadă scurtă, conținutul cu caracter electoral.    

Dinamica concurențială a obligat managementul instituțiilor media să-și adapteze modelul 

de afaceri și să identifice alte surse de venit care să sprijine funcționarea lor. Practicile la care au 

recurs cele cinci televiziuni de știri au demonstrat că organizațiile s-au folosit de inovare  în 

abordarea modelului de afaceri pe baza căruia funcționează, răspunzând astfel pozitiv obiectivului 

principal al acestui demers. Sursa de venituri a televiziunilor de știri poate fi considerat un element 

inovator al modelului de afaceri, iar în unele cazuri (Antena 3, B1TV) poate fi considerat și un 

element de diferențiere în strategia de poziționare a acestor organizații pe piață. Analizând 

rezultatele obținute în urma studiului de caz putem trage concluzia că există o tendință de copiere și 

la acest nivel, al modelului de afaceri, între cele cinci televiziunile de știri studiate.   

Asumarea inovării în abordarea modelului de afaceri și recurgerea la noi practici confirmă 

faptul că aceste televiziuni de nișă au nevoie de noi surse de venit pentru a le întări pe cele 

existente, după cum anticipa Picard (2011). Factorii de decizie din aceste organizații au constatat că 

modelul de afaceri tradițional bazat doar pe veniturile provenite din publicitatea difuzată în cadrul 

programelor de televiziune nu mai este suficient pentru susținerea activității.  Chiar dacă  sursa 

tradițională de finanțare a rămas tot publicitatea achiziționată în baza audiențelor înregistrate de 

programele difuzate, alte noi oportunități de finanțare au fost identificate ca fiind viabile. 

Necesitatea adaptării modelului de afaceri subliniată de Teece (2010) și Picard (2008, 2011) o 

regăsim la televiziunile din nișa de știri, în căutare de noi produse și servicii care să furnizeze 

beneficii de ambele părți, consumatori și organizație.  

Nu în toate cazurile însă, telespectatorii au avut tangență cu noile produse sau servicii pe 

care instituția media le-a lansat. În cazul contractelor din bani publici obținute prin atribuire directă, 

prin platforma S.E.A.P., beneficiarii serviciilor întreprinse de televiziunile de știri (Antena 3, 

Realitatea TV)  au fost, în unele cazuri, primăriile de sector indicate. Pe de altă parte, produsele 

electorale difuzate de B1 TV în on-line (site, Facebook) au putut fi văzute doar de cei care 

frecventează acest mediu de diseminare a informației. 

Abordarea inovării în modelul de afaceri este benefică pentru televiziunile de știri și 

deschide oportunitatea conturării unor noi produse și servicii din care organizația să obțină venituri. 

Aceste schimbări considerate necesare de Picard (2011) se vor dovedi de ajutor în cazuri în care 

publicitatea tradițională este redusă din diverse rațiuni (economico-financiare, rating slab generat de 

calitatea programelor difuzate) sau este oprită de la difuzare la cererea agențiilor de publicitate sau a 
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clienților (ex: derapaje editoriale înregistrate în relatarea protestelor OUG 13 de la începutul anului 

2017). Cât timp televiziunile de știri se vor baza în mare parte pe veniturile asociate modelului de 

afaceri tradițional (publicitatea tv), activitatea acestora ar putea avea de suferit, cum s-a întâmplat 

de altfel în cazul România TV (întârzieri la plata angajaților/colaboratorilor, plecări masive din 

redacție).   

Acest demers a întâmpinat limitări generate de natura datelor comerciale, astfel că nivelul 

fondurilor suplimentare obținute de cele cinci televiziuni de știri nu a putut fi determinat. Dacă 

pentru sursa de venit tradițională (publicitatea tv) asociată modelului de afaceri clasic există 

estimări oficiale a nivelului obținut de fiecare televiziune în parte, pentru noile surse nu se poate 

face un calcul în acest sens din cauza confidențialității datelor comerciale. Totuși, pe baza datelor 

publice colectate considerăm că nivelul veniturilor obținute din publicitatea difuzată în cadrul 

programelor rămâne principala sursă de finanțare a acestor organizații media. De asemenea, pentru 

următoarea perioadă se poate anticipa o creștere a acestor valori pentru liderii nișei de știri 

(România TV și Antena 3) luând în calcul nivelul sumelor înregistrate pe piața de publicitate tv, 

aflată în continuă creștere în ultimii ani. Estimarea are la bază și faptul că cele două televiziuni de 

știri menționate au urcat în topul general al televiziunilor din România, ocupând locuri în partea 

superioară a clasamentului (locul 4-5).    

  Chiar dacă inovarea oferă acestor organizații media șansa de a atrage mai multe surse de 

venit, în conturarea competitivității pentru care concurează toate televiziunile supuse acestui demers 

trebuie luate în calcul toate elementele modelului de afaceri, prezentul material tratând doar unul 

dintre ele.  
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Abstract:The role of Pope Pius al XII-lea (Eugenio Pacelli) during the World War II is a highly 
controversial one, as a result of the fact that the archives of the Vatican are still closed. For many years, this 

Pope was accused of lack of reaction regardind to the Holocaustřs deportations and exterminations, and he 

was even called „Hitlerřs Popeŗ.  
The problem turned out to be a sensitive issue for the Papacy after the war, and remain so even in our days. 

At present, the Papacy tries a rehabilitation of him, a very important step in that direction being the 

announcement of the anticipated opening of the documents, in order to clarify the role of the Pope Pius al 
XII-lea during the World War II, decided by Pope Francisc, and conferences which are dedicated to the 

Papacy of those terrible years.  
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Rolul Papei Pius al XII-lea (Eugenio Pacelli), în timpul celui de Al Doilea Război Mondial 

este unul extrem de controversat, în condițiile în care arhivele Vaticanului sunt încă secrete, regula 

fiind ca acestea să fie deschise după 70 de ani de la încheierea unui pontificat. Mult timp, acestuia i 

s-a reproșat lipsa de reacție în legătură cu deportările și exterminările Holocaustului petrecut atunci, 

punându-i-se chiar eticheta de „Papa lui Hitler‖. Dat fiind că documentele existente în arhiva 

Vaticanului nu sunt încă disponibile, pentru perioada în care a fost Papă Pius al XII-lea (1939-

1958), am încercat să stabilim ce atitudine a avut vizavi de Holocaust din manifestările sale publice 

- enciclicele și discursurile difuzate la radio, ca și din alte surse indirecte.  

În septembrie 1939, luna în care Polonia a fost invadată de Germania, moment care a 

declanșat cel de Al Doilea Război Mondial, într-o întâlnire cu pelerini germani, Papa i-a îndemnat 

să se roage pentru ―o pace cu onoare‖, într-un moment atât de grav, în care ―războiul a izbucnit 

pentru toate popoarele și este un flagel teribil‖
1
. 

Papa Pius al XII-lea s-a întâlnit, tot în septembrie 1939, cu un grup de polonezi rezidenți la 

Roma, ocazie cu care le-a transmis un mesaj de compasiune și solidaritate, difuzat și public, la 

radio. Papa le-a spus polonezilor, catolici, că au venit să ceară binecuvântarea într-un moment tragic 

pentru țara lor, dar și pentru Europa în care sute și mii de oameni suferă, cu trupul și sufletul, din 

cauza războiului, în care mame și soții plâng pentru cei de pe front și i-a încurajat, arătând că 

poporul lor a experimentat și agonia și moartea aparentă, dar și zile de recuperare și înviere.  

Potrivit Papei, de-a lungul istoriei, poporul polonez și-a pierdut teritoriul, independența, 

proprietățile, dar niciodată credința. El i-a îndemnat pe polonezi să nu-și piardă credința nici atunci, 

arătând că trebuie să crezi în Providență în clipele cele mai grele, precizând că le oferă 

binecuvântarea sa apostolică nu numai celor prezenți, ci și tuturor celor care sunt copiii națiunii 

poloneze
2
.  

                                                             
1http://w2.vatican.va/content/pius-xii/de/speeches/1939/documents/hf_p-xii_spe_19390926_pellegrini-tedeschi.html, 

accesat în 3.01.2019. 
2http://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr/speeches/1939/documents/hf_p-xii_spe_19390930_pellegrini-polacchi.html, 

accesat în 3.01.2019. 

http://w2.vatican.va/content/pius-xii/de/speeches/1939/documents/hf_p-xii_spe_19390926_pellegrini-tedeschi.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr/speeches/1939/documents/hf_p-xii_spe_19390930_pellegrini-polacchi.html
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În prima sa enciclică, ―Summi Pontificatus‖, din 20 octombrie 1939, Papa Pius al XII-lea a 

făcut din nou referire la război, la timpul în care îi parvin știri îngrijorătoare despre Ŗfurtuna 

înfricoșătoare care s-a pornit cu furie în ciuda tuturor eforturilor sale de a o evitaŗ
3
, arătând că 

inima sa este sfâșiată de angoasă când se gândește la nenumărații oameni care până atunci își 

duceau existența pașnic și care se confruntă cu semințele urii și violenței. Tocmai din cauza acestei 

viziuni apocaliptice, a spus Papa, are datoria de a deschide cu și mai mare insistență ochii și inimile 

celor care cred în Dumnezeu că El este singura salvare. Pius al XII-lea a amintit cuvintele din Exod, 

potrivit cărora orele de deziluzii dureroase sunt adeseori ore de har și ―calea spre Dumnezeu‖, 

adăugând că slăbirea credinței în Dumnezeu și Isus Hristos, ca și întunecarea, în mintea oamenilor, 

a principiilor, a condus la dispariția unui fundament al stabilității. El a făcut în mai multe rânduri 

referiri la ―dușmanii lui Hristos‖, îndemnând la o vigilență mai mare și o rezistență mai determinată 

contra acestora, pe care i-a descris ca ―victime ale lașității, slăbiciunii și nesiguranței‖:  

ŗ7. Care dintre <soldații lui Hristos> - ecleziastic sau mirean - nu se simte el însuși incitat și 

stimulat la o vigilență mai mare, la o rezistență mai determinată, de imaginea tot mai mare a 

dușmanilor lui Hristos; în timp ce simte că exponenții acestor tendințe neagă sau în negliează în 

practică adevărurile înviorătoare și valorile inerente în credința în Dumnezeu și în Hristos; așa 

cum percepe o rupere fără motiv a tablelor cu poruncile lui Dumnezeu pentru a fi înlocuite cu 

altele și alte standarde, în care spiritul Predica de pe munte și a Crucii nu are loc? 

8. Cine a putut observa fără durere profundă recolta tragică a unei astfel de deșertări asupra celor 

care în zilele de calm și de securitate au fost numărați printre cei ce îl urmează pe Hristos, dar care 

- creștini, din păcate, mai mult în nume decât în realitate - în ceasul în care le-a fost solicitată 

rezistența și efortul și suferința, pentru o inimă care să facă față persecuției ascunse sau deschise, 

au căzut victime ale lașității, slăbiciunii, nesiguranței; care, loviți de teroare, înainte de sacrificiile 

implicate de o profesie de credință creștină a lor, nu s-au putut sustrage de la a bea din potirul 

amar al celor credincioși lui Hristos?
4
. 

 Mai mult, Papa Pius al XII-lea a spus că va merge fără ezitare pe drumul deschis de Papa 

care l-a precedat, Pius al XI-lea, afirmând că toți cei care intră în casa Domnului, indiferent de 

originea lor, sunt copiii Lui și au drepturi egale. El a făcut o referire la problema raselor, arătând că 

cei 12 apostoli ai lui Hristos erau din diferite popoare și rase, precum și una explicită la evrei, 

precizând că învățătura Bisericii arată că omul este după chipul Celui care l-a creat, fără deosebire 

de origine, pentru că ―Scopul lui Hristos este totul și în toate‖. 

Ŗ47. Predecesorul nostru imediat, fie-i memoria sfântă și venerată, aplicând aceste norme unei 

întrebări delicate, a luat niște decizii generoase care sunt un monument, pentru ceea ce gândea și 

intensitatea spiritului său apostolic. Nu trebuie să vă spunem că intenționăm să continuăm fără 

ezitare pe această cale. Cei care intră în Biserică, indiferent de originea lor sau de vorbirea lor, 

trebuie să știe că ei au drepturi egale ca și copii în Casa Domnului, unde prevalează legea lui 

Hristos și pacea lui Hristos. 

48. În conformitate cu aceste principii de egalitate, Biserica susține cultivarea clerului nativ și 

creșterea treptată a numărului de episcopi nativi. Pentru a exprima aceasta, intenția Noastră, am 

ales Sărbătoarea lui Hristos Împăratul ca să îi creștem la demnitatea episcopală, la mormântul 

celor 12 apostoli, foarte diferiți ca popoare și rase. În mijlocul contrastelor disruptive care împart 

familia umană, poate acest act solemn să vestească tuturor Fiilor noștri, împrăștiați peste tot în 

lume, că spiritul, învățătura și lucrarea bisericii nu poate fi niciodată alta decât ce Apostolii au 

predicat: <să pună noul om în care sunt reînnoite cunoștințele, în conformitate cu imaginea pe 

care El a creat-o în om. Unde nu se pune problema de neamuri sau evrei, de circumciși sau netăiați 

                                                             
3http://w2.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_20101939_summi-pontificatus.html, 

accesat în 3.01.2019.  
4Idem. 

http://w2.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_20101939_summi-pontificatus.html
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împrejur, de barbari sau sciți, legați sau liberi. Căci Hristos este totul și în toți>"(Coloseni iii., 10, 

11)ŗ
5
. 

Papa a mai spus că în acele zile oamenii se uită cu teroare la abisul în care i-au adus erorile 

datorate desprinderii de măreția Legii divine și de abandonarea principiilor morale, cerându-le celor 

care pot să ajute victimele războiului să o facă, și a făcut un apel, ―în acest moment de critic pentru 

Biserică și pentru umanitate‖ la rațiune, citând din Ecleziast: ―e mai bună înțelepciunea, decât 

armele războiului‖
6
. 

Mai mult, potrivit profesorului Matteo Napolitano, Papa Pius al XII-lea nu a retras 

ambasadorii Sfântului Scaun din niciuna din țările ocupate de naziști refuzând astfel să le 

recunoască / legitimeze cuceririle
7
.  

În 2 iunie 1940, Papa Pius al XII-lea a ținut un nou discurs, ―Semper dolceŗ / ŖÎntotdeauna 

dulce‖, adresat tuturor popoarelor căzute sub ocupație străină, în care a vorbit despre o Europă a 

credinței și civilizației creștine, încercată de distrugerea vastă și ruina și suferințele crude, care se 

acumulează și răspândesc în multe regiuni prospere, de repercusiunile triste - economice, sociale, 

dar și religioase și morale și dure ale conflictului prelungit care cu acerbă înverșunare ajunge chiar 

și dincolo de oceane.  

Papa a arătat că intensitatea războiului a făcut ca pagubele materiale să se ridice la proporții 

gigantice; însă aceste pagube externe nu se pot compara cu prăbușirea intimă și distrugerea 

patrimoniului spiritual și moral și a făcut din nou apel la o pace onorabilă și de durată. Papa a 

continuat, exprimând dragostea paternă a Bisericii atât pentru fiii săi din Germania și statele aliate, 

cât și pentru poporul polonez și alte popoare nobile, pentru ale căror suferințe se roagă și-și pune 

încrederea în Dumnezeu, cerându-le să aibă răbdare și credință în El
8
. 

Peste un an, Papa Pius al XII-lea deplângea din nou atmosfera dureroasă creată de război, 

care ―lună după lună, sezon dupa sezon și an după an extinde furtuna într-un spațiu tot mai mare, 

fără frontiere, dincolo de fiecare țărm, în schimbări și forme și ruine tot mai imense. Caracterul 

tragic al situației lumii, precum și latura umană a laturii morale și religioase, cer o muncă și mai 

mare pentru a exprima către credincioși dragostea Păstorului universal, deschis să îmbrățișeze 

toate popoarele‖
9
.  

În iulie 1943, la primirea noului ambasador al Germaniei la Vatican, Papa a transmis 

mesajul că orice efort pentru a asigura pacea și libertatea poate conta pe sprijinul și cooperarea 

Bisericii Catolice, care e gata să îl promoveze
10

.  

În 1 septembrie 1943, Papa Pius al XII-lea a rostit la radio un mesaj, cu ocazia împlinirii a 4 

ani de la ―oribila izbucnire a războiului cel mai formidabil, distructiv și devastator din toate 

timpurile, a cărui viziune îngrozește pe oricine cu sufletul său piept și sentimente de umanitate‖
11

. 

Un act cu atât mai curajos cu cât Italia era sub dublă ocupație. 

―Presimțind un astfel de dezastru universal, amenințând marea familie umană, am adresat, 

cu câteva zile înainte de izbucnirea ostilităților, la 24 august 1939, guvernelor și popoarelor un 

apel: Nimic - am spus - nu este pierdut cu pacea. Totul se poate pierde odată cu războiul! Vocea 

noastră a ajuns la urechi, dar nu a luminat intelectul și nu a coborât în inimi. Spiritul violenței a 

                                                             
5Ibidem. 
6Ibidem. 
7citat în https://insidethevatican.com/magazine/editorial/dossier/pope-pius-xii-and-the-vatican-archives/, accesat în 

3.01.2019. 
8http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1940/documents/hf_p-xii_spe_19400602_sempre-dolce.html, accesat 

în 3.01.2019. 
9http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1941/documents/hf_p-xii_spe_19411003_roman-rota.html, accesat în 

3.01.2019. 
10http://w2.vatican.va/content/pius-xii/de/speeches/1943/documents/hf_p-xii_spe_19430705_ambasciatore-

germania.html, accesat în 3.01.2019. 
11http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1943/documents/hf_p-xii_spe_19430901_iv-anniv-guerra.html, 

accesat în 3.01.2019. 

https://insidethevatican.com/magazine/editorial/dossier/pope-pius-xii-and-the-vatican-archives/
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1940/documents/hf_p-xii_spe_19400602_sempre-dolce.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1941/documents/hf_p-xii_spe_19411003_roman-rota.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/de/speeches/1943/documents/hf_p-xii_spe_19430705_ambasciatore-germania.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/de/speeches/1943/documents/hf_p-xii_spe_19430705_ambasciatore-germania.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1943/documents/hf_p-xii_spe_19430901_iv-anniv-guerra.html
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câștigat peste spiritul înțelegerii și înțelegerii: o victorie care a fost o înfrângere‖, a spus atunci 

Papa. 

El a adăugat că, în pragul celui de al cincilea an de război, acest avertisment s-a adeverit 

chiar și pentru cei care au crezut că operațiunile militare vor fi rapide, în fața realității tragice și a 

ruinelor și că îl imploră stăruitor pe Dumnezeu Atotputernic să deschidă calea către inimile și 

deciziile oamenilor, în ale căror mâini stă destinul omenirii afectate: 

―Peste tot popoarele vin să mediteze, cu ochii spre ruine. Adevărata înțelepciune este să-i 

încurajezi și să-i sprijini în încercările lor. Pentru a le descuraja ar fi o orbire fatală. Pentru 

fiecare pământ, sufletul popoarelor este înstrăinat de cultul violenței și își contemplă condamnarea 

meritată în masele oribile de moarte și distrugere. În toate națiunile, aversiunea față de brutalitatea 

metodelor unui război total crește, ceea ce duce la depășirea oricărei limite cinstite și a oricărei 

reguli a dreptului divin și uman. (...) După atât de multe tratate rupte, după atâtea convenții rupte, 

după atâtea promisiuni rupte, după atât de multe schimbări contradictorii în sentimente și fapte, 

încrederea între națiuni este diminuată și a căzut atât de adânc pentru a elimina inima și curajul de 

fiecare rezoluție generoasă‖
12

. 

El a făcut un nou apel la pace către toți cei responsabili, îndemnându-i să nu recurgă la acte 

care să tulbure dorința popoarelor de pace ―prin acte care, în loc să încurajeze încrederea, să 

reaprindă ura și să întărească scopul rezistenței‖, ci, dimpotrivă, prin acte corecte, ―să dea tuturor 

națiunilor speranța bine întemeiată a unei păci demne, care nu ofensează nici dreptul lor la viață, 

nici sentimentul lor de onoare―. El a insistat pe ideea că ―puterea adevărată nu se teme de a fi 

generoasă‖, amintind cuvintele Mântuitorului „Fericiți făcătorii de pace―: 

―Binecuvântați sunt cei care aud vocile rugătoare ale mamei, care le-au dat viața copiilor 

lor, pentru ca ei să crească în credință și fapte generoase, să nu ucidă și să fie uciși; cei care 

pleacă urechea la motivele chinuite ale familiilor grav rănite de separările forțate, strigătele din ce 

în ce mai insistente ale oamenilor, după multă suferință, greutăți și durere. (...) Dar vai de cei care 

în acest moment teribil nu se ridică la conștiința deplină a responsabilității lor pentru soarta 

popoarelor, care construiesc puterea lor pe nedreptate, opresiune și tortură. (...) mânia lui 

Dumnezeu va veni peste ei până la capăt (vezi I Thess 2, 16)!ŗ
13

. 

În 1944, Papa Pius al XII-lea a avut de asemenea mesaje publice, de îmbărbătare, către 

colonia poloneză din Roma, amintind de imnul mândru al lui Wybicki: "Nu, Polonia nu s-a 

terminat!‖
14

 și către ―soldații din armata poloneză, dragi inimii noastre pentru fidelitatea lor față 

de Hristos și Biserica sa, dragi de două ori, din cauza rănilor și a durerilor din patria iubită‖.  

Papa a vorbit de una dintre cele mai eroice și dureroase tragedii din istoria acestei țări, 

exprimând gânduri de caritate creștină și arătând că va ridica mereu vocea pentru a inspira un 

sentiment al omenirii contra ororilor și atrocităților unui război atât de teribil, cerându-le să aibă 

speranță, curaj și încredere
15

. 

În primul Crăciun după război, Papa a rostit mesajul intitulat ŖNegli ultimi sei anniŗ / ŖÎn 

ultimii șase aniŗ, în care a mulțumit lui Dumnezeu că omenirea nu mai trăiește clipele în care 

inimile sunt cuprinse de groază și de moarte și a pus accentul pe nevoia de reconstrucție și mai ales 

de pace – o idee care se va regăsi în toate mesajele Papilor care i-au urmat. El a vorbit despre 

sentimentele pe care le-a avut în ultimii ani, în ajunul Nașterii Domnului:  

ŖÎn ultimii ani, noi toți, Venerabili frați și fii preaiubiți, a trebuit să gust, în ajunul Nașterii 

Domnului, contrastul amar între bucuria sentimentelor sfinte, unirea intimă și fraternă în slujba 

Domnului, care cu draga ocazie a Crăciunului se infuzează în minte, și trista răzbunare și 

răzbunarea răzbunării, predominând în lume; printre accentele dulci ale lui Gloria în excelesis 

                                                             
12Idem. 
13Ibidem. 
14http://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr/speeches/1944/documents/hf_p-xii_spe_19441115_colonia-polacca.html, 

accesat în 3.01.2019. 
15http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1944/documents/hf_p-xii_spe_19440915_militari-polacchi.html, 

accesat în 3.01.2019. 

http://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr/speeches/1944/documents/hf_p-xii_spe_19441115_colonia-polacca.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1944/documents/hf_p-xii_spe_19440915_militari-polacchi.html
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Deo și în terra pax hominibus, și vocile discordante ale urii în vuietul unui război fratricidal; între 

claritatea dulce a Betleemului și strălucirea sinistră a incendiilor; între strălucirea radiantă care 

strălucește de pe fața Fiului ceresc și semnul lui Cain, care va rămâne mult timp impregnat pe fața 

secolului nostruŗ
16

. 

El a vorbit despre suspinul de ușurare al tuturor, că acel conflict sângeros s-a terminat, mai 

întâi în Europa, apoi în Asia, ca răspuns la multele rugăminți fierbinți din acei lungi ani de lupte și 

despre faptul că, din nou, familia umană va sărbători din nou, grație milei divine, petrecerea de 

Crăciun. Deci, a spus Papa, acest Crăciun este un timp de așteptare, de speranță și rugăciune către 

Fiul lui Dumnezeu care a devenit om, Dumnezeul păcii. Pius al XII-lea a atras însă atenția că va 

dura mult timp până la adevărata pace: 

ŖPacea pământului? Adevărata pace? Nu, ci doar expresia <postbelică>, dureroasă și prea 

semnificativă! Cât timp va dura pentru a vindeca răutatea materială și morală, cât de mult efort să 

vindecă atâtea răni! Ieri distrugerile, calamitățile, mizeria au fost semănate pe teritorii imense; iar 

acum se pune problema reconstrucției, oamenii abia încep să conștientizeze de cât de multă 

perspicacitate și prudență, de cât de multă dreptate și bine va fi nevoie pentru a aduce lumea înapoi 

de la ravagiile și ruinele fizice și spirituale, la dreptate, la ordine și la paceŗ
17

. 

Papa a anunțat cu acel prilej o nouă consistență în ce privește Biserica, începând de la 

viitorii cardinali, care să reflecte ceea ce înseamnă universalitatea Bisericii – adică să reprezinte cât 

mai multe popoare și rase, astfel încât să strălucească în ochii tuturor oamenilor, ca participanți la 

grandoarea și universalitatea sa. Papa a vorbit și despre unitatea indivizibilă a Bisericii, arătând că 

ea a fost tot timpul în centrul istoriei umanității și a vindecat și unit forțele umanității divizate. 

Potrivit Papei, individualismul statelor și naționalismul din ultimul secol au căutat să slăbească 

această unitate a Bisericii, iar de aici a rezultat totalitarismul. Într-un cuvânt, tot ce a fost fără și de 

multe ori chiar împotriva Bisericii a condus la mormântul libertății umane sănătoase, o lume în care 

brutalitatea și barbaria au făcut ca lumea să se simtă mai singură și mai nesigură ca niciodată. 

Acum, în aceste timpuri tulburate, Biserica trebuie să fie supranațională, pentru viitor, să 

îmbrățișeze toate națiunile și popoarele cu aceeași dragoste, pentru ca acestea să se poată dezvolta și 

să se simtă parte a unei Case din ce în ce mai solidă, o Casă pentru toți, fără excepție, a spus el. 

Biserica trebuie să fie ceea ce Sfântul Augustin a elogiat în „Cetatea lui Dumnezeu― – un loc pentru 

toate popoarele, în care diferențele dintre ei nu sunt menite a distruge, ci sunt direcționate către unul 

și același scop final, al păcii pe pământ. Vorbind despre opera păcii ce va trebui clădită, Papa Pius 

al XII-lea a spus că nu se va referi la soluții practice, ci va enunța câteva principii pentru 

conducătorii chemați să facă față unei provocări imense, nemaiîntâlnite până atunci, ca număr, 

mărime și dificultate a problemelor ce trebuiau rezolvate, după 30 de ani de războaie mondiale, 

catastrofe economice și enormă sărăcie. El a chemat conducătorii afacerilor publice ale statelor să 

acționeze cu bunăcredință și înțelepciune politică, pentru o pace adevărată și durabilă:  

ŖActuala oră necesită în mod imperios colaborare, bunăvoință, încredere reciprocă a 

tuturor popoarelor. Motivele pentru ură, răzbunare, rivalitate, antagonism, concurență neloială și 

necinstite trebuie să fie ținute departe de dezbateri și rezoluții politice și economice. Greutatea 

dublă și măsura dublă, ambele sunt abominabile față de Dumnezeu. Oricine solicită pdepsirea 

greșelilor cu pedeapsa justă a infractorilor din cauza crimelor lor, trebuie să aibă grijă să nu facă 

ceea ce le reproșează altora ca fiind vinovăție sau crimă. Cine dorește reparații, trebuie să le ceară 

pe baza ordinii morale, a respectului pentru drepturile inviolabile ale naturii, care rămân chiar și 

în cei care sunt predați necondiționat câștigătorului. Cei care cer de securitate pentru viitor, nu 

trebuie să uite că singura garanție adevărată constă în forța sa internă, care rezidă în protecția 

familiei, a copiilor, a locului de muncă, în dragoste frățească, abandonarea urii, a persecuțiilor sau 

înjosirea nedreaptă a cetățenilor cinstiți, în acordul loial dintre stat și stat, între popor și popor. În 

                                                             
16http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1945/documents/hf_p-xii_spe_19451224_negli-ultimi.html, accesat 

în 3.01.2019. 
17Idem. 

http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1945/documents/hf_p-xii_spe_19451224_negli-ultimi.html
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acest scop, este necesar ca toți să se abțină de la a crea în mod artificial, cu puterea banilor, o 

cenzură arbitrară, judecăți unilaterale, declarații false, așa-numita opinie publică, care deplasează 

gândul și voința alegătorilor ca bastoanele scuturat de vânt. Aceasta dă valoarea datoriei pentru 

majoritatea reală, formată din toți cei care trăiesc cinstit și liniștit munca lor în rândul familiilor 

lor și doresc să facă voia lui Dumnezeu. În ochii lor, disputa pentru frontiere mai favorabile, lupta 

pentru comorile pământului, chiar dacă acestea nu sunt în mod necesar a priori și lipsit de etică în 

sine, constituie încă un joc periculos, care nu poate fi abordat în cazul în care nu prezintă risc de a 

provoca o grămadă de ruine și de moarte. Marea majoritate, a părinților și a mamelor bune, 

dorește să protejeze și să apere viitorul copiilor lor împotriva creanței fiecăreia dintre puterile 

politice, împotriva totalitarismului arbitrar al statului puternic.  

Puterea statului totalitar! Ironie crudă și sângeroasă! Întreaga suprafață a globului, roșie 

cu sângele vărsat în acești ani îngrozitori, proclamă tirania unei astfel de stări. Clădirea păcii se 

va odihni peste un pat de colaps și amenințat întotdeauna, în cazul în care nu a pus capăt unui 

astfel de totalitarism, care reduce omul să fie mai mult decât un pion în jocul politic, un număr în 

calcule economiceŗ, a spus Papa, adăugând că acesta, cu o cruzime prost deghizată, pune milioane 

de oameni, sute de mii de familii, în mizeria cea mai sordidă, îi dezrădăcinează din casele și de pe 

pământul lor, și de la o civilizație și o cultură, pentru a căror formare au lucrat generații întregi.  

Papa s-a referit și la cei care stabilesc granițe arbitrare, vorbind despre necesitate, dreptul la 

migrație și la dorința de colonizare care ―constituie un sistem contrar demnității și binelui omenirii‖ 

și arătând că, potrivit ordinii divine, în mijlocul tuturor lucrurilor nu trebuie să stea voința și puterea 

grupurilor de interese și schimbătoare de interes, ci omul din mijlocul familiei și al societății, cu 

munca sa.  

ŖTotalitarismul statului puternic este incompatibil cu o democrație adevărată și sănătoasă. 

Ca un bacil periculos, el otrăvește comunitatea națiunilor și o face incapabilă să fie garantul 

securității individuale. Aceasta reprezintă un pericol continuu al războiului. Viitoarea muncă a 

păcii vrea să înlăture din lume orice utilizare agresivă a forței, orice război ofensiv. Cine nu ar 

putea să primească un astfel de scop cu adevărat, în special punerea sa efectivă în aplicare? Dar 

acest lucru nu ar trebui să fie doar un gest bun, este necesar să excludem orice opresiune și 

arbitrariul din interior și din exterior. În fața acestei stări incontestabile de lucruri, rămâne o 

singură soluție: întoarcerea la Dumnezeu și ordinea stabilită de Dumnezeu. Cu cât mai mult se 

ridică vălurile din jurul creșterii forțelor care au declanșat războiul, cu atât mai mult devine clar 

că ele erau moștenitorii, purtătorii și continuatorii erorii al cărei element esențial au fost 

indiferența, subversiunea, negarea și disprețul gândului și principiilor creștine.  

Deci, dacă rădăcina răului se află aici, există un singur remediu: a reveni la ordinea 

stabilită de Dumnezeu între stat și popor și reîntoarcerea la adevăratul creștinism, în stat și între 

state. Nici nu se poate spune că aceasta nu este o politică realistă. Experiența ar fi trebuit să-i 

învețe pe toți că politica orientată spre adevărurile veșnice și legile lui Dumnezeu este cea mai 

reală și mai concretă a politicilor. Realistii politici, care altfel gandesc, creează doar ruineŗ, a 

spus Papa. 

În final, Papa și-a îndreptat un ultim gând a fost îndreptat spre prizonierii de război și 

deținuții politici, spunând că se gândește cu tristețe la cei care, în ciuda încetării războiului, sunt 

nevoiți să-și petreacă sărbătorile departe de familie și toți cei dragi și se roagă ca îngerul 

Crăciunului să le aducă alinare, speranță și lumină, că se vor întoarce cât mai repede la căminul și 

ocupațiile lor normale din timp de pace. 

Mesajul arată destul de clar intenția Papei de a se implica în tratativele de pace și de a afirma 

Biserica drept actor relevant în relațiile internaționale. Este posibil ca prin aceste ambiții, de după 

război, când și-a exprimat clar dorința ca Sfântul Scaun să participe la tratativele de pace, să își fi 

atras eticheta de ―Papa lui Hitler‖ și reproșul lipsei de reacție față de ororile Holocaustului. 

După anunțul exprimat, ca Papa să participe la tratativele de pace, Stalin a întrebat ironic: 
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―Dar câte divizii are Papa?‖
18

. Relațiile erau în mod evident încordate, cu atât mai mult cu cât, ca și 

predecesorul său, Pius al XII-lea a avut o poziţie anticomunistă intransigentă recunoscută, el văzând 

în comunism ―un bastion al imperialismului şi al reacţiunii‖
19

. 

În aceste condiții, se prea poate ca eticheta de ―Papa lui Hitler‖ să fi fost o mișcare de 

propagandă, din partea sovietică. 

În 1953, la moartea dictatorului rus, Papa Pius al XII-lea a spus ―Acum va vedea câte divizii 

avem‖, iar în mesajul de Crăciun din 1956, referindu-se la unele tendinţe apărute în lumea catolică, 

ce vizau ―coexistenţa‖ şi ―căutarea dialogului‖ cu lumea comunistă
20

, el a avertizat că, cităm, ―Nu 

poţi sta la masă şi cu Dumnezeu şi cu inamicii săi‖. 

Un fapt semnificativ îl reprezintă recunoașterea de care a avut parte post-mortem. Astfel, la 

funeraliile Papei, din 1958, Golda Meir, ministru de Externe al Israelului la acea dată, a spus în 

mesajul de condoleanţe că ŗAtunci când cel mai înspăimântător martiriu a lovit poporul nostru, în 

timpul celor zece ani de teroare nazistă, glasul Pontifului s-a ridicat în favoarea victimelorŗ și l-a 

numit ŗun mare servitor al păciiŗ
21

.  

Iar rabinul-șef al Romei din 1945, Emilio Zolli, devenit catolic apoi, a afirmat că ŗniciun 

erou în întreaga istorie a evreilor nu a fost mai militant,  nu a luptat mai acerb și mai eroic ca 

Papa Pius al XII-leaŗ. 

Un alt lider proeminent, rabinul David G. Dalin a reacționat printr-o carte dedicată mitului 

―Papei lui Hitler‖, în care a spus că, pe baza cercetărilor pe care le-a făcut, a ajuns la o concluzie 

exact opusă
 22

 celei care îl acuză de colaborare cu naziștii.
.
 

―În secolul al XX-lea, poporul evreu nu a avut un prieten mai mare decât el. În timp ce 80% 

dintre evreii europeni au murit în anii aceia, 80% dintre evreii italieni au fost salvaţi. Trebuie să fi 

avut legătură cu intervenția Papei Pius al XII-lea, care a salvat zeci de mii de evrei italieni, în 

special din Roma. În timpul ocupației naziste a Romei, începând din octombrie 1943, se estimează 

că au fost primiţi şi salvaţi de la deportarea în lagărele de concentrare naziste nu mai puţin de 

3.000 de evrei, în Castel Gandolfo, reşedinţa de vară a Papei. Nu a existat nicăieri în Europa în 

țările ocupate de naziști un loc în care să fie adăpostiți și ascunși atât de mulți evrei ca în castel 

Gondolfo, unde Papa s-a îngrijit chiar ca aceștia să primească mâncare cosher. În ciuda criticilor 

și speculațiilor, cele petrecute la castel Gondolfo au avut la bază aprobarea și implicarea Papei 

Pius al XII-lea. Multe dintre cărți nici nu menționează castel Gondolfo în acest context, iar cele 

câteva care o fac zic că a fost drăguț, dar n-a avut nicio legătură cu Papa. Dar numai la Roma, în 

155 de mănăstiri au fost adăpostiți și ascunși 5.000 de evrei, ca și în clădirile Vaticanului. Asta nu 

s-ar fi putut întâmpla fără intervenția directă a Papei. Am scris această carte pentru a corecta o 

nedreptate care i se face în istorie acestui mare om, a cărui reputație și moștenire au fost deturnate. 

Pius al XII-lea fost una dintre puținele voci de acest fel din epocă, ca și Winston Churchill, iar când 

vorbesc cu audiența evreiască spun așa: dacă el ar fi fost cu adevărat Papa lui Hitler, una dintre 

criticile cele mai devastatoare ar fi venit din partea studenților evrei și jurnaliști, dar ei îl apără‖, a 

spus rabinul.  

El a susținut că evreii îi sunt recunoscători Papei pentru că i-a salvat, iar tăcerea lui a fost o 

strategie menită să protejeze evreii de la deportare, întrucât o denunţare explicită a nazismului de 

către Papă nu ar fi dus decât la represalii. 

Problema, una deosebit de sensibilă pentru Papalitate după război, este de actualitate. În 

2013, într-o încercare de reabilitare a Papei Pius al XII-lea și a instituției Sfântului Scaun în sine, 

                                                             
18https://www.rfi.ro/politica-101577-pagina-de-istorie-povestea-papa-pius-stalin-refuzat-participarea-conferinta, accesat 

în 3.01.2019. 
19Robert A. Graham, Vatican Diplomacy. A Study of Church and State on the International Plane, Princeton University 

Press, Princeton, New Jersey, 1959, p. 348. 
20Idem. 
21În https://www.nytimes.com/1982/10/26/opinion/l-what-golda-meir-thought-of-pope-pius-xii-245767.html, accesat în 

3.01.2019. 
22https://www.youtube.com/watch?v=VJEHQuTYVXc, accesat în 3.01.2019. 

https://www.rfi.ro/politica-101577-pagina-de-istorie-povestea-papa-pius-stalin-refuzat-participarea-conferinta
https://www.nytimes.com/1982/10/26/opinion/l-what-golda-meir-thought-of-pope-pius-xii-245767.html
https://www.youtube.com/watch?v=VJEHQuTYVXc
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Papa Francisc a anunțat deschiderea anticipată a tuturor documentelor din arhiva Vaticanului, care 

să lămurească rolul jucat de Pius al XII-lea în timpul teribile perioade a celui de Al Doilea Război 

Mondial. În așteptarea deschiderii anticipate a tuturor documentelor, lumea academică a reacționat 

deja, în 2014 fiind organizată la Roma o conferință internațională dedicată acestuia
23

, luările de 

poziție fiind favorabile Papei. 
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Abstract:The current paper tackles the multifaceted aspects of the Canadian immigrant experience as 

rendered in storytelling. The paper attempts to underline the importance of storytelling in forging the 
immigrantřs hybrid identity, while also illustrating how immigrant narratives contribute to the Ŗfoundational 

fictionsŗ (Homi Bhabha) of Canada as a nation. The paper draws parallels between recent immigrant 

accounts and the chronicles of Canadařs early settlers and natives. Canadařs history reveals that the 
immigrant or the Ŗalienŗ is at home in a country that for a long time felt marginalized and exiled, 

considering itself a simple Ŗmediatorŗ(Margaret Atwood) between greater powers. Thus, we may speak of 

two peripheries meeting and enhancing each other. In order to make its case, the paper close-reads poems 
and short-stories from three lesser known authors, namely, Andrew Suknaski, J. J. Steinfeld, and Kristjana 

Gunnars.  

 
Keywords: Canadian, immigrant, storytelling, nationhood, alienation   

 

 

What has always been prevalent about immigrant narratives is the need to turn the traumatic 

or life-altering experience into a meaningful story in order to make sense of the past and transform 

the future. Sometimes, the story will take the shape of autobiographical writing or a diary (Hoerder 

16) which records the daily struggles or changes in the lives of the immigrants, but more often than 

not, the experience is transformed and fictionalized, so that not only one narrative, but several 

thousands, may have the chance to emerge and be known, especially since academic work on the 

subject often lacks the ―vividness‖ of storytelling (16). Literature, particularly immigrant literature, 

bridges the gap between communities who share common trauma, and also provides an 

intermediary space for outside readers - who are perhaps strangers to the experience - to empathize, 

engage and react. 

 Immigrant literature is a curious hybrid of the universal and the particular: although the 

themes and motifs are general, the narratives delve into an intimate space inhabited by a personal 

drama. The specificity allows for a personal interpretation of the social structures of integration 

within a new country, while at the same time, transposing those structures to a global context 

(Tastsoglou, Jaya 85). The immigrant is faced with the dual challenge of preserving the continuity 

of the self while assimilating elements of a new identity from the ―new‖ country. In the case of 

Canada, immigrants are confronted with an emerging ―Canadian-ness‖ that permeates their own 

experiences (85). Ever since the age of settlement, first-generation immigrants have been unable to 

separate the ―explanations of their life‖ from ―their explanations of how they came to be here in 

Canada, whether successfully settled, or not‖ (85). Second-generation immigrants inherit this 

duality and often times feel the need to compensate for their marked Canadian-ness by immersing 

themselves in their family‘s heritage with rather mixed results, since there are certain limitations 

imposed on cultural identity. As Oscar Handlin claims in The Uprooted: From the Old World to the 

New (1953) the children of immigrants are tasked to choose between two worlds, ―one for school 

and one for home, and each with rules and modes of behavior of its own‖ (qtd. in Johnston 63). 

Frequently, as V.P. Young points out, these two worlds may be incompatible ―since both the home 

and the large community prescribe their own code and are indifferent or hostile to that of the other‖ 
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(qtd in Johnson 63). This means there is a constant tension for second-generation immigrant to 

accommodate two manifestations of the self that may be at odds with each other.  

That being said, the reverse is also true; immigrant narratives challenges notions of 

nationality and nationhood, questioning the homogeneity of any large community. The idea of 

Canadian-ness as an identity is transformed due to the impact of immigrant stories. As Homi 

Bhabha states in the introduction to Nation and Narration (1990) national identity depends heavily 

on storytelling. Nations are based on ―foundational fictions‖ (5) which entail both ―acts of 

affiliation and establishment‖ (5) as well as ―moments of disavowal, displacement, exclusion, and 

cultural contestation‖ (5). In other words, a nation is a narrative in constant formation and 

transformation, where ―meanings may be partial because they are in medias res; and history may be 

half-made because it is in the process of being made; and the image of cultural authority may be 

ambivalent because it is caught, uncertainly, in the act of ‗composing‘ its powerful image‖ (3). 

What this means is that a nation is always readjusting its narrative, depending on social and cultural 

shifts in its evolution.   

Since nations do not pre-exist narratives but rather, the two occur concomitantly, immigrant 

narratives build upon national identity and redefine it; in fact, they may be considered a new wave 

of ―foundational fictions‖ that give birth to a plural yet cohesive nation. Of course, it must not be 

forgotten that many Canadian immigrants helped build the country from the ground up as farmers, 

laborers and artisans (Hoerder 12) and their efforts often went unrecognized because the 

government discriminated between ―preferred‖ and not preferred nationalities (12). Through 

storytelling, immigrant communities constantly remind the nation that they are a part of their on-

going foundation.  

In the following immigrant narratives – comprised of both fiction and poetry – the issues of 

plurality, storytelling, and nationhood resurface in various ways, illuminating the struggles of the 

immigrant to reconcile conflicting selves while at the same time redefining Canadian-ness. The act 

of writing offers the immigrant the chance to position himself/herself both inside and outside the 

immigrant experience, both within and without the nation. Andrew Suknaski, a Saskatchewan 

second-generation poet of Ukrainian origins, speaks out about the sense of entrapment in his own 

language and culture, while seeking an illusory ―homeland‖ in the poem ―West to Tolstoi, Manitoba 

(circa 1900)‖; J.J. Steinfeld, a first-generation writer of German origins, uses storytelling to make 

sense of the past and to justify a post-Holocaust reality from the position of someone who has 

survived and experienced it in the short story Ida Solomonřs Play, and Kristjana Gunnars, a first-

generation Icelandic writer lingers on the idea of being haunted by her homeland in the short story, 

Mass and a Dance.  

―West to Tolstoi, Manitoba (circa 1900)‖ by Andrew Suknaski (published in the volume In 

The Name of Narid, 1981) is a powerful poem about dislocation and loss of identity. It portrays the 

immigrant experience as one of continuous movement: an endless voyage across great spaces of 

land – from Quebec to Ontario to Manitoba – in order to find a familiar place, a ―homeland‖, 

peopled by other disenfranchised Ukrainian immigrants:  

 

the story of the young ukrainian immigrant  

imprisoned     in his language and ghetto 

his name no longer remembered 

but an aging woman in assiniboia  

tells the rest about him  

spending those lonely winters in montreal with nothing 

but a friend‘s letter from tolstoi 

ukrainian hamlet in rural Manitoba 

whitewashed    straw and mud shacks 

with thatched roofs 

the way it was done    in the homeland (Suknaski 115) 
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  The nameless young man is a silent figure in the beginning of the poem, his story being 

recorded by others, while his silence is punctuated by the blanks between the words –white gaps 

that may visually resemble the forbidding Canadian landscape. Interestingly, the foreign homeland 

is both alienating (consider the contrast between the hamlet and the endless land surrounding it) and 

oddly familiar. The poet lived in rural isolation in Ukraine and has now found an inverted mirror to 

his home in Canada. The sprawl of territory is something that the two countries share in common. 

In fact, Canadians are particularly sensitive to geographical (dis)placement; what Bruce Hutchinson 

calls the ―deep instinct for the land‖ (qtd. in Foley 7) is the Canadian drive for survival against 

harsh conditions, which makes the people more aware and ―closer to the soil‖ (7) than other 

industrialized nations. The Ukrainian poet can certainly understand this sense of attachment to the 

soil and, despite linguistic and cultural barriers, his experience is oddly Canadian. In usual 

Canadian fashion, the geographical land takes on spiritual meaning as the immigrant tries to find a 

semblance of familiarity in a sea of Otherness. 

 The language barrier prevents the immigrant from fully engaging with Canadian culture; he 

feels ―imprisoned     in his language and ghetto‖ (116), and at the same time, he bemoans the native 

Canadian‘s inability to understand him: ―hassled by railway officials/who always failed to 

understand his talk‖ (116). When he confesses that ―i never    want to speak/ to another 

englishman/for the rest of my life‘ ‖ (116), we understand that is not hatred that fuels him but fear; 

the trauma of the journey consists in finding oneself not on a path to self-discovery, but on a path to 

self-effacement. The loss of the Self is terrifying in a land as large and forbidding as Canada. The 

poet‘s destination is not only Tolstoi, Manitoba, but any place that shares a commonality of 

experience. It should be noted that, throughout his journey, the immigrant remains detached from 

everyday Canadian life and is instead a voyager that lingers somewhere just enough to get 

directions to a new place: ―and how he always followed    the railway tracks west/stopping at some 

station   to check a map‖ (115). This is not, by any means, a singular happenstance; most 

immigrants, at the time, were living in a no-man‘s-land, socially and politically speaking. As Dirk 

Hoerder puts it in Creating Societies: Immigrant Lives in Canada (1999): 

 

In most immigrant experience, the national polity, policies, and politicking, or, in a word, 

―Ottawa‖, and the urban elites of Montreal and Toronto, were distant; they are almost never 

mentioned in life-writings. The immigrants‘ everyday world consisted of the global and the 

local (13). 

 

This contributed to the general isolation and vulnerability of immigrant communities, who 

were unaware of Canada as a whole, or that they were part of it. Yet, this experience is ironically 

Canadian, for it echoes the marginalization and disenfranchisement of First Nation people who can 

sympathize with the fruitless wandering of the immigrant. The poet confirms this exchange when he 

speaks of ―an aging woman in assiniboia/[who] tells the rest about him‖ (115). The immigrant‘s 

story may be conveyed by a native woman because the immigrant is closer in status to a native than 

a Canadian citizen. As Linda Hutcheon points out, immigrants coming to Canada feel a sense of 

―doubled alienation‖ (53), since they are situated at the periphery of another periphery, Canada 

itself being an exiled country. Canadian identity is built on the idea of the marginal. Indeed, 

Margaret Atwood describes her country as a ―circumference with no centre‖ (379) and a ―mediator‖ 

between greater powers like Britain and the United States (378). Therefore, the exiled immigrant‘s 

story complements the narrative of exile and marginalization which is part of the ―foundational 

fiction‖ of Canada.  

Another important aspect of the poem is that of storytelling. It‘s no coincidence that the first 

line begins with ―the story‖, and verbs, such as ―relate‖, ―tell‖ and ―remember‖, drive the lyrical 

voice forward: the physical journey is doubled by a linguistic one, since it is not only the immigrant 

travelling, but also the story he carries with him. We are given a third-person account of the young 
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man who travels to Manitoba; his direct voice will only appear at the very end of the poem, but this 

silence is powerful. Since other voices tell his story, it means that his experience is passed on and 

remembered not only by members of his community but by the natives of Canada, as we have seen 

above. The poem‘s structure also leads us to believe that there are many other ―stories‖ that have 

been silenced; the visual blanks left between the words (for example, ―no one knows    how far he 

got each time‖ (115)) may also refer to an absence of voices, an inability to express what has been 

lost in translation.  

The last retelling of the immigrant‘s journey belongs to the subject himself: ―...he embraced 

one of them    and told his story‖ (115). The encounter with other Ukrainians in Canada should be 

triumphant for he has reached his destination, but the sudden intrusion of his voice at the end of the 

poem brings with it despair: ― ‗please    take me with you/i never   want to speak/to another 

englishman/for the rest of my life‘ ‖ (116). Once more we see the gaps in the text, almost as if we 

were witnessing the distances he has crossed in the white landscape. Despite meeting with his 

countrymen, the immigrant cannot find relief in an isolated community, because the threat of 

dissolution is just outside its narrow borders. To preserve the Self does not necessarily require 

erecting ―mud shacks‖ in Tolstoi, but it does require preserving the story and making it endure. The 

gap in the line ―I never     want to speak‖ may suggest a split in the narrative; one part of the 

immigrant vows never to speak, while the other needs to carry on, despite cultural and linguistic 

barriers: ―want to speak‖.  

In a similar vein, storytelling and alienation are central to the narrative of Ida Solomonřs 

Play by J.J. Steinfeld (published in Dancing at the Club Holocaust: Stories New and Selected, 

1993). The author writes about the imaginative process of creating a story about a story, and from 

this perspective the narrative becomes meta-textual because it showcases the limits and possibilities 

of immigrant storytelling. Can writing about an experience stand in for the experience itself? This 

question seems to obsess the nameless narrator, a middle-aged woman who uses fiction to 

impersonate her Polish mother, Ida Solomon, with a view to understanding the horrors of her life 

and as a means to justify her own existence: ―I wrote the play to keep from jumping off my 

balcony‖ (Steinfeld 159). The daughter was spared her parents‘ fate – a concentration camp in 

Germany – and has had the chance to remake her life in Canada. Therefore, she must compensate 

for it by re-enacting their suffering until it becomes her own. Her performance on stage is a 

manifestation of her guilt, particularly survivor‘s guilt. This seems to be a pattern with most first-

generation immigrants who feel the need to atone for the ―crime‖ of not only having abandoned 

their country of origin, but of also abandoning the hardships that came with it. As Aaron Haas 

points out, survivor‘s guilt can be a useful ―call to memory‖ in order to educate future generations 

about the Holocaust, but it can also lead to an unsettling liminal state where one is ―mired in [the] 

past to the relative exclusion of [one‘s] present or future‖ (25). This liminal state is also represented 

in the story by the blurring of reality and theater (Kremer 1223). The protagonist has a difficult time 

breaking away from the role she is playing when she meets an actual Holocaust survivor in a bar 

and cannot stop being Ida Solomon. As Lillian Kremer argues, the story plays with the idea of the 

―uncanny to collapse Holocaust and post-Holocaust worlds with second-generation survivors 

literally and figuratively re-enacting the lives of their parents in the camps‖ (1223).  

The daughter is completely submerged in the performance because the stage is the only 

space where the past can be rewritten: ―I wanted to know if I could have survived. Every night on 

stage I tried to find out‖ (160). What is obvious from the start is that she is not trying to revive her 

mother, but the past itself. The past becomes an elusive character which she means to capture and 

demystify: ―Maybe I was too critical, but it was my play...more than a play: a way to confront the 

past. The past is a tangible character in the play‖ (Steinfeld 161). She tries to integrate the past in 

her everyday life so that it will become a coherent narrative. Despite the fact that the play she has 

crafted presents her mother‘s character at various stages in her life (youth and old age), the daughter 

prefers to embody her in the last stages of her existence, ―at fifty-six, when Ida releases her hold, 

allows the past to triumph‖ (160). It is this last portion of her mother‘s life that is felt more intensely 
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because the past grows more significant and powerful. The imminent death of her mother must be 

avoided at all costs. The daughter confesses that,  

 

I want the play to end, but I cannot under any circumstances allow my mother to die and 

remain lost to me, not again, not ever (161) 

 

The play offers her an ironic substitute in herself; she will be her own mother-figure and remain 

living. The last vestige of her mother is her own self-portrayal and it is difficult for the daughter to 

give it up its double function.  

At the same time, Ida Solomonřs Play is a story about the tenets of storytelling. It is a first-

person narrative that, nevertheless, sees beyond its own point of view. The intelligence of the story 

lies in its careful deconstruction of the playwright‘s ―performance‖. If at first we are meant to 

sympathize with Ida‘s daughter, it quickly becomes clear that her obsession is damaging. The  

protagonist comes to this realization by herself when she encounters the Holocaust survivor in a bar. 

At that moment, she becomes aware of her privilege; she is playing a role she never had to live and 

she is now living in a country where pretending to be an old Jewish woman and frequenting ―dingy 

eating places‖ are not punishable by death. Catharsis is, therefore, achieved through a 

deconstruction of the play/ performance and its deception. In the end, Ida‘s daughter learns that her 

mother‘s memories must be preserved, and not re-enacted, because re-enactment leads to perversion 

and self-aggrandizement. The story must remain her mother‘s, not hers. In this manner, Steinfeld 

reflects upon the limitations of his own craft, particularly as a German immigrant whose personal 

voice could be harmed by revisionist history. He understands that the subject of the story (Ida 

Solomon) can and ought to take precedence over the storyteller (the daughter), and both figures 

represent different facets of the immigrant experience.  

Sometimes the story remains hidden or truncated by memory and its incompleteness haunts 

the immigrant, despite having left the motherland. Such is the case with Kristjana Gunnars‘ short 

story, Dance and a Mass (published in the volume The Guest House and Other Stories, 1992). In it, 

the author attempts to reconfigure a lost community of Icelanders, but ultimately realizes that such a 

feat remains impossible, since both the physical and the internal geography of the homeland have 

been damaged.  

The protagonist is a young woman, now living in Canada, who finds herself unable to bring 

together the past and the present in a coherent narrative that would satisfy her adult self.  

She became an immigrant by force, not by choice, and therefore, the rupture from the homeland has 

never been fully internalized or accounted for: ―She came to Canada because it was somehow no 

longer feasible to live in the town she came from. It was territory now laid waste‖ (Gunnar 189). 

Not only that, but she has no homeland to return to. The immigrant usually preserves a sense of 

connection with the place of origin which remains a fully existent physical point on a map, whereas 

in the protagonist‘s case, the village she grew up in has been abandoned and destroyed. Therefore, 

the real-life referent of her memories is gone. This means that only memory serves as proof of the 

community‘s existence. Is memory enough to create and maintain a narrative?  

The question is not only addressed, but allegorized through the short story‘s main conceit; 

that of a reunion. The people of her home town have decided to hold a celebratory mass and feast in 

order to reunite the orphaned community. However, these festivities are taking place on foreign 

land, and it soon becomes obvious that, without the homeland, these rituals lose their poignancy. 

The protagonist is embittered by the lack of choice, since the only choice left for the community to 

recreate the collective Self is through the Other (Canada). In the wake of this loss, the collective 

Self becomes a ghost that searches for its lost home on foreign land: ―People could tell there were 

ghosts: and had the curious sensation that they themselves were the ghosts come to haunt the place 

where they once lived‖ (191). The protagonist, too, feels like a ghost in the new settings; in Canada 

she is an alien, a person who not only does not belong, but who does not understand why she does 

not belong: 
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The place she now lived in seemed to her a place without beginning. Without end. Without 

rise and fall. It was something else. She did not understand the ground she walked on, the air 

she breathed. Was this what they meant by the word alien? Alien: a person who does not 

understand the place she is in (Gunnar 191). 

 

Canada both attracts and repels her with its monotonous, never ending geography. She likes 

―the way the snow fell in Canada‖ (191), but cannot shake off the sinister feeling that she will 

become as unidentifiable and obscure as the place she now resides in. In essence, she fears oblivion; 

she fears dissolution in a foreign land. At the same time, she is very aware of her failure to 

understand ―Canada‖ and her self-applied denomination, ―alien‖, is a conscientious choice to single 

out and analyze her experience. This gives the immigrant power over her alienation and even 

betrays a desire to understand her circumstances.  

Much like Andrew Suknaski, Gunnars is, unbeknownst to her, describing a fringe Canadian 

experience. Her scattered community‘s need for a ―mass‖ as a tribal recognition is part of the early 

Canadian mindset. Early settlers and colonists sought communion and protection from a wide, 

unknown landscape and its powerful neighbors. This instinct was described by Northrop Frye as a 

―garrison mentality‖. Frye deconstructs the term in The Bush Garden (1965), by defining what a 

garrison means in the Canadian imagination: ―A garrison is a closely knit and beleaguered society, 

and its moral and social values are unquestionable‖ (351). Perhaps the most contentious term in that 

statement is ―beleaguered‖. This may have been a community, but it was built on common anxieties 

and fears, rather than ideals. The more negative the impact of the outside world, the more the 

members of this garrison would seek shelter and isolation between its walls. The same ambivalent 

feeling of community is rendered in Gunnars‘ story; the Icelanders form a garrison, united by 

cultural anxieties more than shared ideals. In that sense, they mirror the early Canadian fear of 

oblivion, the same fear that compels the narrator to call herself an ―alien‖.  

The protagonist comes to regard her community‘s encounters and dispersals as a form of 

storytelling. The people gathered at the reunion celebrate a mass, but it is really the dance that 

embodies the group‘s experience of coming together and breaking apart. The longing for the 

homeland does not overcome the natural inclination towards movement. The best they can hope for 

is these scattered and rare moments where memory serves to ignite a collective spiritual experience. 

The dance becomes a form of performance art that tells a story, the story of loss:   

 

Snow longs to be whole again. It longs for its origins and cannot remember when it was 

together. It has fallen on an unknown country. If there is a little wind, the snowflakes dance 

during their descent (191) 

 

Her people are likened to snowflakes that aggregate and become unrecognizable in a new country, 

yet their eclectic movement is the same, no matter where they fall. For a brief moment they are seen 

―dancing‖. It is a form of communication, beyond borders.  

Storytelling is an essential aspect of the immigrant experience; it is not only a means for 

cultural continuity, but it may also foster deep cultural exchanges: immigrant narratives actually 

contribute to the new nation‘s ―foundational fictions‖, thereby enriching the idea of Canadian 

identity. In every instance of storytelling, the immigrant must reckon with the new and old Self. In a 

sense, the immigrant plants old roots in fresh soil, yet they are also modifying the ―soil‖, effecting 

social and cultural change.   
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Abstract: The artistic struggle of a people for whom the art of writing represented, at times, a crime, for 

whom the power to create valuable artistic works was seen as biologically impossible, and which, for several 

centuries, was perceived as one without a language, without writing, and without history started to take 
shape as a collective enterprise in the first half of the 20

th
 century and still continues today. In the attempt to 

gain a better understanding of what the concepts of African American literature and Roma literature mean 

today, and, most importantly, to identify the stages of their formation as well as their permanent relationship 
of mutual influence with the socio-historical reality from the United States of America and the Romanian 

territories throughout time, the present paper will provide a non-exhaustive presentation of the directions 

followed by the various forms of African American and Roma cultural expression both as part of the oral 
tradition and of the written literature of these two minority groups. The focus of the paper will be to 

comprehend, through the comparative method, the degree to which the formation and the evolution of ethnic 

literature created by writers of African American and Roma origins was influenced by the legal and social 

position of each minority group inside the host nation and, in this way, to trace the similitude as well as the 
differences between the literary contributions of the two groups in certain  moments of history. 

 

 Keywords: African American literature, Roma literature, slavery, race, ethnicity   
 
 

The African American and the Romanian Roma communities have been the victims of the 

slavery system for two and a half and five centuries respectively.  Both systems had their roots in 

the ancient and medieval European practice of enslaving primarily war prisoners and pagans (non-

Christians). Once they were captured, these persons would commonly become the legal possession 

of a master or be sent to populate certain areas after being, of course, Christianized. The practice of 

holding African and Roma slaves was established on the basis that it was both legally and morally 

right to do it: ―it was a holy cause in which they had the blessings of both their king and their 

church‖ (Franklin, 29). The first African slaves were brought to Europe by Portuguese and Spanish 

explorers around the end of the 14
th

 century and, about two centuries and a half later, the African 

slaves would arrive in the New World. While the African slaves were taken to the English colonies 

in the context of the European slave trade, the Roma people arrived in the Romanian Principalities 

throughout the 14
th

 century as part of the long migration process that had started in India centuries 

before. There are multiple theories regarding the status of the Roma people at the moment of their 

arrival in Wallachia: free or as the slaves of another people. Nevertheless, both the African and the 

Roma slaves had a great contribution to the economic growth of the two nations, both categories 

being used both in agriculture and in numerous other crafts – and always for the tasks that other 

people would not willingly perform.  

The lives of the African slave in the US and the Roma slave in the Romanian Principalities 

were extremely similar in terms of the kind of work that they had to do, the social position in 

relation to their master and the dominant population, the obligations that they had towards their 

owners and the rights of the latter over his slaves, or the freedoms that they could enjoy. The Slave 
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Codes (in the US) and the Organic Laws (in the Romanian Principalities) gradually restricted their 

rights and multiplied their obligations and responsibilities until the slave was no longer physically 

or legally able to protect his life or his family. The emancipation process followed a different course 

of events in the two countries. While in the USA the contradiction over slavery between the North 

and the South led to the Civil War that offered the context for the Emancipation Proclamation from 

1863, in Moldavia and Wallachia, the three main categories of slaves (owned by the state, by 

monasteries, and by boyars) were emancipated in several stages in the fourth and fifth decades of 

the 19
th
 century. Immediately after the emancipation, both groups of former slaves found 

themselevs in a theoretically better but traumatically confusing situation in which they had to make 

a living for themselves and their family in a society that was not yet ready to accept them. 

The history of the literature created by the members of a particular nation or of a racial or 

ethnic group follows closely the historical evolution of that group. Generally speaking, the 

connection between a text or any form of artistic manifestation and its socio-cultural context is 

easily seen especially when referring to minority groups such as the ones represented by African 

Americans or by the Roma people. Getting a complete understanding of the real artistic value of a 

literary work (oral or written) is, to some extent, rendered impossible without any access to the 

background of the creative process, to the historical reality of its creators, and to the values and 

ideology of the larger group to which they belonged. In this way, in the attempt to identify the 

original sources and influences that laid the foundation of what is today known as African American 

literature and Roma literature, it is important to understand the multicultural character that these 

racial and ethnic groups have in common.  

There was a double challenge that the first generations of African and Roma groups, once 

they were forced to leave their homeland, had to overcome in the attempt to preserve elements of 

the cultural tradition from their place of origin. First, there was the evident acculturation process 

and the inescapable influence of the dominant group: if in the case of the African slaves brought to 

the American colonies, the influence was a slightly homogenous one (White population of 

European origin), the Roma people adopted and adapted different cultural, linguistic, and literary 

elements from all the peoples that they came in contact with on their long way from India to their 

place of destination. Secondly, it was a challenge for the first generations of Africans and people of 

Indian origin to maintain their authentic lifestyle and tradition alive on the new continent given the 

extremely diverse character of their places of origin: as an example, ―the indigenous people of 

Africa did not identify themselves as African; they saw themselves as Ashanti, Fante, Yoruba, or 

anyone of a number of other ethnic groups  with differing cultures, languages, religions, and 

political systems‖ (Vincent Carretta quoted in Jarrett, 12).  

Though brutally removed from their communities and their homeland, the African slaves 

carried across the Atlantic the memory, language, and tradition of the social group in which they 

were born and raised: ―Traumatic as this [Middle] passage from life to death was, this moment of 

the slave trade did not exactly leave people bereft of memory or their culture. The view that the 

enslaved arrived in the United States as hopeless pagans is being slowly dislodged‖ (Graham, 2). 

The origins of the African American literature were established in a literary tradition from the 

African continent prior to the first years of the Atlantic slave trade but it is important to comprehend 

the heterogeneous aspect of the African cultural and literary history in order not to ―perpetuate the 

unfortunate idea that literary traditions emerged from the imagination and adaptive strategies of a 

more or less unified race of people‖ (3). While it is clear that the African culture, generally 

speaking, persisted in the New World through language, religion, and, particularly, through songs 

and folktales, the diversity of this cultural heritage was, in the early decades, heavily felt among the 

African slaves.  

Thus, there was no single, unified image of the African motherland among the earliest forms 

of the African American literary practice. Furthermore, these literary depictions were heavily 

influenced by the general image of the African continent that the Western society shaped and 

perpetuated throughout time. The first writers of African origins were indirectly affected by this 
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general view in their creative process: ―they did not succumb to prevailing views of Africa, but 

neither could they fully escape the negative connotations associated with the continent, in part 

because they worked within Western literary and cultural traditions‖ (James Sidbury quoted in 

Jarrett, 26). Consequently, the Africas mentioned in the literary works of the African American 

writers were diverse and even contradictory at times: from a place where only evil things happened 

and that everyone should stay away from, a ―fallen paradise‖, or the only remembrance of a home. 

Unlike the first generations of writers, the African American writers from the 19
th

 century gradually 

stepped away from the received image of the African people and started to include it in their works 

by presenting it from new perspectives according to the personal vision of each and every one of 

them.  

 The Roma people, whose ancestors are known to have left the Indian territories more than 

1000 years ago, is perceived as one of the few groups that, despite everything, managed to preserve 

a common tradition and, to some extent, lifestyle. However, maintaining the old cultural heritage 

was definitely a challenge considering the long history of the process of wandering across different 

countries and continents and of coming in contact with so many dominant, usually oppressive 

cultures. There are many sources describing the importance of the pure-impure principle in the 

cultural identity of the traditional Roma communities. Even in present times, ―the preservation of 

the purity laws is one of the most important factors in protecting the intra-community cohesion of 

the traditional Roma society‖ (Grigore, 24). This need to stay away from the impure, the 

unaccepted, that was inherited from the old Indian life philosophy of the pure (shuci) and impure 

(ashuci) (Cherata, 36), functions at the physical, moral, and spiritual levels and, according to 

Gypsiologists, it contributed to the preservation of the unique (but not homogeneous) identity of 

this group. This characteristic of the traditional Romani culture is seen as one of the factors that 

helped the group preserve their unique lifestyle as well as their language, their customs, and 

authenticity throughout so many centuries: ―the Gypsies retain the prejudices and the outlook on life 

which their ancestors brought from Asia‖ (Mayall, 141). Thus, the common perception of this 

foreign group emphasizes the unchanging nature of the Gypsy people for which the old Indian life 

and tradition continued to play a defining role, both consciously and unconsciously, even hundreds 

of years after their ancestors left their place of origin. But how much is India and the Indian life 

actually present in the common Roma tradition and ideology?  

 As previously mentioned, there are multiple elements of Indian origin in the social 

organization of the traditional Roma communities as well as in their religious beliefs. Not 

surprisingly, India is also present in the Roma oral tradition. Some of the most popular Roma 

legends describe the Indian origins of this troubled people, presenting the country as the lost land 

from where their ancestors were forced to leave. There are also contradicting opinions regarding the 

Indian elements of the Roma literary tradition. While some specialists deny any connections that 

might be drawn between these two groups - even contesting the originality of the Romani folktales 

and songs (Djuric, 19), others talk about a clear resemblance (or, in some cases, about an 

equivalence) between Indian and Roma literary forms as much in terms of structure and devices as 

in themes and tropes. According to the German folklorist, ethnologist, and ideologist Heinz Mode, a 

surprisingly large number of Romani stories strictly followed the Indian, Persian, and Turkish 

models (Wogg, 5). At the same time, Milena Hubschmannova, a Czech professor of Romani 

studies, in her endeavor to identify and describe the moments of evolution of the Romani tales from 

the Indian to the European stage, drew attention to a series of characters and themes that are 

common in both Indian and Romani tales.  

The early literary practices of these two minority groups have in common their position in 

relation to the dominant, national body of literature to which, for a very long time, African 

American or Roma writers did not have access but which represented the norm that they chose to 

follow or not. A characteristic that can be noticed both in the case of African American literature 

and Roma literature is that they can be seen as existing inside and, at the same time, outside the 

established corpus of national literature. This dualism becomes obvious when talking about the 
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literary contributions of African American writers that are an integral part of the framework of 

American literature while also being perceived as distinctive in the broad American context. But the 

situation is more complex in the case of Roma literature which is the result of the work of authors 

from different countries and speaking different languages or dialects. Thus, understanding the 

position of African American and Roma literary works in relation to the unique traits of the 

minority group, to their cultural heritage, as well as to the dominant social group can play a central 

role when trying to analyze its content and style because, as Kenneth W. Warren explains, all these 

elements had an undeniable impact on the literary forms created by the members of the subordinate 

group: ―The pressure exerted by these instrumental or indexical expectations shows up not only in 

the way that writers and critics regard African American literary texts but also within the works 

themselves‖ (10).  

 The attempt to analyze and comprehend the formation and historical evolution of the formal 

concepts of African American literature and Roma literature also depends on the attention that is 

given to orality as the basis of all natural languages. The oral mode had a dominant role in the 

cultural and linguistic behavior of the groups that were to become the present day communities of 

the African American and Roma people. When talking about the oral literature of these two 

minority groups, it is important to analyze it, first, as part of the cultural heritage from the home 

country and, secondly, as the common core that kept the members of the group connected 

throughout time and across different states, territories, and even continents. The study of the earliest 

forms of African American literature, or, as Kenneth W. Warren calls it, ―the literature of Africans 

in America‖, emphasizes the central role played by the sound, the orality of the language (as it can 

be noticed in spiritual songs and narratives). The language as well as the cultural and religious 

implications of the early African American literature can be studied in the works created by the first 

African American writers (or, more accurately, the English-speaking authors of African descent) 

such as Briton Hammon, David George, Olaudah Equiano, Boston King, John Marrant, Phillis 

Wheatley. 

Until the end of the 18
th

 century, we witness the formation of both oral and print literature 

―as it was created by African slaves, free blacks, and mulattoes for whom the memories of Africa 

were essential to their psychic and social survival‖ (Graham, 8). The first publications of African 

American authors date back to the second half of the 18
th

 century: the autobiographical account 

written by Briton Hammon, a former slave of African origins that fled to British North America (A 

Narrative of the Uncommon Sufferings and Surprising Deliverance of Briton Hammon, A Negro 

Man), Phillis Wheatley, American slave that was captured from Africa at the age of 7 and 

emancipated in her adult years (Poems on Various Subjects, Religious and Moral), and the first 

African American authors of works of fiction such as William Wells Brown (abolitionist writer 

who, in the novel Clotel; or, The Presidentřs Daughter, approaches and explores the destructive 

effects of the slavery institution), and Harriet E. Wilson, the first African American writer to 

publish a novel in North America, Our Nig, or Sketches from the Life of a Free Black, in 1859) 

(Graham, 140). A special category of the African American literature is represented by the genre 

known as slave narratives, which includes the fictional and non-fictional written accounts or 

testimonies of free or enslaved Black Americans of African origins. The genre was established by 

the autobiographical accounts of African Americans (who only narrated or personally wrote them) 

who accepted to share their personal experiences in order to inspire both the individual progress and 

motivation of the common Black American and to contribute to the anti-slavery movement. 

Through the direct accounts of the life inside the slavery institution and, especially, the self-

representation of the direct victims of the racist system, the African American writers played a 

fundamental role in the pro-abolitionist struggle of the White activists and human-rights defenders 

that characterized the American society in the first half of the 19
th
 century.  

The first half of the 19
th

 century was also the time when the spirit of a Black nationalism 

started to be expressed and manifested in literature through the idea of ―a Black Nation within the 

American nation‖. The literary nationalism as presented by American writers of color was not a 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1214 
 

simple or a homogenous enterprise, including a variety of opinions regarding the real meaning of 

the concept of ―home country‖: ―What is the ―nation‖ in African American literary nationalism? Is 

it the US nation, the nation within a nation (e.g., the black community within the US nation), or an 

African diasporic black ―nationality‖ unbounded by national borders?‖ (Jarrett, 119). African 

American nationalism was directly linked to the project of Black social elevation in the United 

States and it was characterized by the idea that literature and the diverse forms of artistic expression 

would help, empower and unify the African American community. David Walker, the African 

American anti-slavery activist who promoted in his articles and literary works the necessity of black 

unity, argued, at that moment, that ―blacks would be mocked by whites if they failed to display their 

capacity for literary achievement, insisting that it was precisely whites‘ derision, violence, and 

oppression that made it incumbent upon African Americans to work for the acquirement of both 

literature and property‖ (Walker quoted in Jarrett, 120). The active stand taken by the members of 

the oppressed minority shaped the African American literary nationalism during the slavery period 

and built the needed basis for the literary progress of the African American community in the post-

emancipation era and throughout the 20
th
 century:  

It is evident we must be our own representatives and advocates, not exclusively, but 

peculiarly – not distinct from, but in connection with our white friends. In the grand struggle 
for liberty and equality now waging, it is meet, right and essential that there should arise in 

our ranks authors and editors, as well as orators, for it is in these capacities that the most 

permanent good can be rendered to our cause. (Frederick Douglass quoted in Jarrett, 122) 

 After the Civil War and until the first years of the 20
th
 century, the African American 

community - forced to face a new wave of racial discrimination, social and legal oppression, and 

severe financial problems - started to create new forms of literature meant to ―(1) promote racial 

and moral uplift, social progress, and solidarity; (2) gain an identifiable, if not authoritative 

presence in mainstream America; and (3) exercise greater control over the representation of self‖ 

(Graham, 9). The first two decades of the 20
th
 century brought significant changes in the 

institutional life of the African American community ―in demography, the increase in literacy, the 

activities of women‘s and literary clubs, and the revitalization of an independent black press‖ (10). 

These changes determined the emergence of new fiction and non-fiction literary works that 

gradually led to the New Negro Renaissance.  

 This is the time when two of the most prominent voices of the Black American community 

started to be heard both by its members and by the White population: Booker T. Washington and 

W.E.B DuBois. Though, to some extent, they followed different paths and promoted divergent 

attitudes, they had an unprecedented contribution to the education and, especially, the cultural and 

artistic revival of the African American community. The dynamics of the African American literary 

culture would be permanently changed during the years known as the Harlem Renaissance (the 

concept used to describe the period of literary productivity manifested between 1920s and 1950s). 

The 1950s are often considered the beginning of a well sustained tradition of black writing, being 

marked by the literary works of the ―first generation of black writers to come of age reading other 

black writers whom the broader society would soon acknowledge as extraordinary‖ (Graham, 12). 

The evolution of the African American literature in the last decades of the 20
th
 century was, 

unsurprisingly, influenced by the social, political, and ideological changes that the African 

American group went through and reflects the educational reforms of these decades marked by the 

emergence of the Black Arts Movement and the rise of the academic field of Black Studies.  

 In a society that is based on the idea that the White, dominant population has the legal, 

moral, and spiritual right to enslave other human beings, the literary representations of the 

subordinate community by the members of the oppressive group do not always reflect the reality. 

This is where the literary self-representations and the collective efforts for self-improvement and for 

establishing a common sense of identity of the ones that had no legal or political voice become a 

necessity. While in the case of the African American community of the 19
th

 century these efforts 

manifested in the form of slave narratives or the African American nationalist literature, the first 
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literary self-representations of the Roma community as a sustained attempt to create a common, 

transnational consciousness came relatively late – many decades after the abolition of Roma slavery 

in the Romanian Principalities.   

 The literature produced by the members of the Roma community was exclusively oral until 

the 20
th

 century and it was consequently transmitted only in spoken form from generation to 

generation or by special story-tellers from each group. However, as it happened in the literary 

history of each people, the oral literature was often considered inferior to the written one both in 

terms of artistic quality and cultural value. Furthermore, understanding the real, authentic and 

original texts that formed the oral tradition of the Roma community is almost impossible for mainly 

two reasons: first, the illiteracy of most story-tellers who struggled – not always successfully – to 

learn by heart the text of the stories, poems or songs and, secondly, the fact that a large part of the 

collection of Roma traditional literary works were collected by persons from outside the ethnic 

group: ―stories told in natural narrative situations often differ from tales which (non-Roma) 

collectors had Romani storytellers dictate to them in unnatural circumstances (Wogg, 4). However, 

the existence of certain constant topics, devices, and of recurrent themes brings us closer to 

understanding the oral culture of the Roma people. The traditional myths, legends, fairytales, 

proverbs, and songs of the Gypsies started to be of interest for non-Roma people as early as the 17th 

century in the attempt to discover the origins and past experiences of the group. For this reason, but 

also out of a certain unexplainable fascination with the marginal, exotic people that refused to 

adhere to the culture of the majority population, various collections of Roma poems, tales, and 

songs – as told by Roma people but edited by non-Roma persons – were published. Among the 

most common themes of these texts were the origins of the group, their tragic destiny, their 

relationships with God, the fight between Good and Evil, the use (and necessity) of magic and 

supernatural forces.  

 It is important to underline that there is no single homogenous body of Roma oral tradition 

and that the art and literature of each subgroup reflects and is directly influenced by the history and 

social changes of the host country as well as by the relations between the majority and the minority 

populations. According to various Roma writers and activists, it is difficult to note with absolute 

certainty the first literary work written by a Roma person because, given the historical context in 

which they lived and published their work, they decided to write in the national language of the 

country and to hide their ethnic identity. This opinion is shared by Rajko Djuric, Roma writer from 

Serbia who wrote and edited the first History of Roma Literature:  
The Roma were persecuted and brutally punished in many European countries. Just like John 

Bunyan (1628-1688), other Roma authors obtained literary fame and entered the literary 

history of the countries in which they lived, such as Nikolaj Velimirovic (1880-1950), 
Velimir Zivojinovic Masuka (1886-1968) in Serbia, Milan Begovic (1876-1948) in Croatia, 

Ioan Budai Deleanu (approx. 1760-1820) in Romania, and others. (Djuric, 6) 

 On the other hand, the first texts in Romani language are translations of the Bible and other 

religious texts (Zahova, 16) written in the context of the South and East European struggles for 

national emancipation and religious freedom from the second half of the 19
th

 century, when we also 

witness the first attempts of the Roma people to gain ―church service and education in their own 

language‖ (9). Probably the first formally organized literary movement in the European Roma 

community dates back to the second and third decades of the 20
th

 century and to the first Gypsy 

organizations that wanted to shape and promote ideas of unity and common identity among the 

Roma communities.  

Following the African American example, in the 1920s and 1930s, the representatives of a 

newly emerged Romanian Roma intellectual elite started to invest in various organizations meant to 

represent and defend their interests. The main purpose of these organizations was to create better 

life conditions for the Roma community that continued to have a marginal position in the Romanian 

society by emphasizing the need of literacy, formal education, and cultural evolution and, above all, 

by trying ―to inculcate the Gypsies with a consciousness of their ethnic identity‖ (Achim, 157). The 
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leaders of this movement also promoted, for the first time, the idea that a common language among 

all the Roma groups and an official body of literature written in their mother tongue would 

contribute to the social and cultural advancement of the community. To disseminate and promote 

their ideology among the common Roma people, they published their written works in their own 

magazines or newspapers such as O Rom (Roma), Glasul Romilor (Voice of the Roma), Neamul 

Țigănesc (Gypsy People) and Timpul (Times) (Zahova, 12). The year of 1934 marked the 

publication of two important books for the cultural history of the Romanian Roma community: the 

collections of elements of Roma folklore entitled Ghilea romane (Cântece țigănești) (Gypsy Songs) 

and Paramisea romane (Povești țigănești) (Gypsy Stories), published both in Romanian and in 

Romani language. Though some use the term Gypsy nationalism to describe this cultural movement 

in the history of the Romanian Roma community, Viorel Achim is of the opinion that ―the Gypsy 

movement in Romania in the 1930s cannot be considered a ―nationalist‖ movement‖ because most 

activists adopted ―integrationalist ideas, such as sedentarisation of the nomadic Gypsies at all costs‖ 

(Achim, 157-158).  

 To conclude, the evolution of African American literature and Roma Literature was closely 

connected to the social, political, and cultural changes that affected primarily the host-country and, 

consequently, the members of the minority groups, and, furthermore, it was influenced by the 

relationship between the White dominant population and the subordinated racial and ethnic 

minorities. Although the first formal attempts of the African American and the Roma people to 

establish a firm literary canon of their own only came in the first half of the twentieth century, both 

ethnic groups have a long history of artistic expression that, to a certain extent, goes back to the 

place of origin of their ancestors: the African and the Indian lands. However, the centuries of racial 

discrimination and oppression that influenced the emergence and, at the same time, were the result 

of the slavery institution turned each ethnic minority into a marginal people. In this context, the 

image of the African American and the Roma people as portrayed by the national body of literature 

of each dominant population was entirely shaped by the centuries-old stereotypical thinking 

regarding the life, customs, and way of being of the subordinated groups. The response and the 

position adopted by the victims of the oppressive system mirrored their experiences inside and 

outside their community. The literary self-representations and the collective efforts for self-

improvement and for establishing a common sense of identity of the ones that had no legal or 

political voice were slowly seen as a necessity by the members of the two minority groups. While in 

the case of the African American community of the 19
th

 century these efforts manifested in the form 

of slave narratives or the African American nationalist literature, the first literary attempts at self-

representation of the Roma community as a way to create a common, transnational consciousness 

came much later – more than half a century after the abolition of Roma slavery in the Romanian 

Principalities. Furthermore, while the social movements that completely changed the American 

society throughout the 20
th
 century slowly empowered the African American community and 

strengthened the consciousness of a common identity among the members of the group, the change 

of political regimes and the transformations that the Romanian society went through starting with 

WWII brought the efforts of the newly-formed Roma organizations to an abrupt end and turned the 

members of this ethnic minority, once again, into victims of history and pushed them to the same 

marginal position where they were forced to live until the last decade of the previous century. 
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Abstract:Anime culture, a culture that revolves around the Japanese animation, called anime, has produced 

important cultural and economic effects worldwide, motivating the interest of researchers from several fields 
of activity. This article analyzes the presence of anime culture in Romania in relation to its global presence, 

the market of anime products through the perception of the Romanian consumer on this phenomenon. The 

method used is a statistical one, the Chi-square test. The conclusions of this study are to confirm and 
complet the results obtained in the author's previous researches. 
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Introduction  

Anime is the generic name of Japanese animation. This style of animation is characterized 

by unique artistic features and the approach to complex and novel themes. Created in the second 

half of the 20th century by it‘s parent, Osamu Tesuka, it quickly gained popularity in Japan,  

emerged from its borders. In the 1970s, US television and film companies noticed the potential of 

this kind of animation and began broadcasting through subtitling and dubbing. 

  Anime was quickly loved by the American public due to the combination of thematic 

elements of universal Western culture and an exotic element of Japanese origin and because of the 

uniqueness of the artistic style. 

In the '80s, the anime had already gained great popularity in the United States, with the emergence 

of companies specializing in subtitling and doubling of anime, such as Carl Macek's Harmony 

Gold, which brought the anime series, such as Robotech, to American audiences. 

In the '90s, after the fall of the Iron Curtain, access to information from Eastern European 

countries, including Romania, became easier to achieve. Romanian televisions started broadcasting 

movies and anime series dubbed or subtitled in English, due to the fact that among the first contacts 

Romania has made was with America. 

The Romanian television therefore begins broadcasting anime movies such as Windaria and 

Pheonix Fire Bird and anime series such as Saber Rider, Macron 1, Candy Candy, Sandy Bell, 

Sailor Moon and many more, animes that were already being broadcasted and enjoyed in the United 

States. The example of Romanian television (TVR) was followed by the other televisions that 

appeared later, so international successful series such as Pokemon and Dragon Ball were dubbed by 

Romanian actors. Anime series such as Inuyasha, Yu-Gi-Oh, Full Metal Alchemist, Full Metal 

Jacket, Evangelion, Tokyo Mew Mew were also broadcast during the same period,in the '90s. 

 The first official generation of anime fans in Romania was formed in the '90s, but there were 

fans before '89 ("Modeling the identity of the anime culture fan"), 

As a result, in the 2000s, Romania's television channel A+, exclusively dedicated to anime, 

was replaced in Romania by Animax.  

In the mid-2000s, anime's influence was felt globally, both in terms of culture and economics. 

 In the field of cinema, blockbusters such as Spirited Away (2001) and Your Name (2016), 

enjoy world success. Hollywood studios start producing anime-inspired movies. An eloquent 
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example of this is the Matrix international trilogy, inspired by the animes Ghost in the Shell, 

Megazone 23, Dragon Ball, and more. 

Anime has also felt its presence in video games. The first expansion of internationaly 

successful game World of Warcraft, Burning Crusade includes many elements of anime style and 

enjoyed, and enjoyed, even greater popularity than the first version. The series of video games that 

inspired the Pokemon anime series continues today, and games such as the Touhou series and 

interactive visual-novels books have a well-defined group of fans. 

 On the music scene, the international successful band t.A.T.u included anime elements in 

their own style and even started a project to create an anime movie titled Paragate with the two 

singers as protagonists.  

 Theater and fashion have also received anime influences, a recent example in this sense is 

the play called "Cosplayers".  

And not last, we mention the existence of anime influence in the western animation style, the result 

of these influences being noted in animated films such as Avatar: The Last Airbender. 

Notable in this context is the fact that a study (JETRO 2006) showed that almost the entire 

world animation is made by Japanese animators.  

Due to the popularity and the international spread of this kind of animation, there have also 

been cultural effects, which has led to the emergence of "anime culture". People who adopt this 

culture are "anime fans" sometimes called "otaku", and manifest their cultural affiliation in many 

ways.  

The first way of manifestation is the purchase and collection of anime products, such as: 

"manga comics", figurines, posters, video games, game cards and more.  

It is worth mentioning that the market of these products is always refreshed on the occasion of the 

new anime appearance. Manga comics are often the main source of adaptation for the new anime 

series. These can be purchased both in specialized shops and in bookstores. 

 Another way of manifestation of belonging to the anime culture is the meeting of anime fans 

in the anime themed conventions.Another way of showing an anime culture is to meet fans in 

anime-themed conventions. At these conventions participate exhibitors of anime products and 

visitors, and various cultural activities are taking place.  

A first important cultural activity is "cosplay", which is the anime fans' activity to dress up like their 

favorite characters and to interpret them. Within these conventions and in the online environment, 

there are numerous cosplay contests. Costumes for cosplay are purchased from specialized stores. 

They are also sometimes made of separate parts that require specific accessories. 

"Doujinshi" is another anime-specific activity, consisting of making and selling by anime 

fans and fan circles, of manga, video games, and so forth, as an adaptation of the official products.  

Along with them, we mention the "fansubbing" groups, made up of those fans who translate 

anime series from English and even Japanese, in their native language.  

Fansubbing is also an important way of spreading the anime culture. Recently, online television and 

television services such as netflix, which, in addition to films, also transmit anime. 

 Starting with 2007, in Romania, began to take place annual conventions with thematic or 

anime-specific sections, including such as: Nijikon, Otaku-Fest, Comic-Con, Asia-Fest, and 

more. At present, in Romania, manga volumes and other anime products can be purchased either 

from bookstores, such as Cărtureşti and Antique-Ex Libris, as well as from online stores such as 

Mangashop.ro. 

The main sources of information for anime fans in Romania are in the online environment, 

in the form of websites such as myanimelist.net, but especially in Facebook chat groups. 

The members of these groups popularize the latest anime appearances, along with the latest 

news from the anime industry. They make comments and reviews on some productions, quickly 

inform new members about anime culture, sell and buy anime products, and recommend to those 

interested anime-specific stores. 
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The largest such group in our country is Anime Romania, counting over 20000 members, 

followed by Anime is My World and Your World. It is noteworthy that sometimes the 

information starts from a meme that hits the curiosity of the group(surprises them) and causes its 

members to watch the anime referenced, and then to express an opinion on it.  

In these discussion groups and more, I conducted two surveys, the first having 422 

respondents, the second having 268 respondents. The surveys had as theme the realization of an 

overall picture of the anime culture presence in Romania and also about the derivatives market. The 

data processed after these surveys led to similar conclusions, which confirmed the hypotheses 

formulated, the most being the H1 hypothese(along with other ones) : the most important segment of 

audience are the young who are positively surprised by anime and consequently educated by. The 

results of these researches were published in magazines indexed in international databases or 

presented in international conferences.  

Therefore, the familiarity with the anime notion among media entertainment consumers 

occurs in the proportion of 82,45%, in the first survey, respectively 97%, in the second. The 

adjective "wonderful", attributed to anime, is recurrent in the respondents' opinion in both surveys, 

demonstrating a favorable attitude towards this genre of animation, especially for the female 

segment. The attitude is complemented by the importance of subtitling, for which 97,8% of the 

respondents opted in the first survey. The identification of the preference for anime products 

obtained in the investigations led to an average of 70% affirmative answers, respectively 76,3% in 

the first survey and 63,1% in the second. The motivation to purchase such products leads to 75% 

for personal use as the primary reason, in the first study, and 62,6% in the second. 

A prognosis of the future trend, based on the research results, if we consider the percentage of those 

who buy anime products, regardless of motivation, and evaluating the scores recorded in the two 

surveys, taking account of the active group members,  leads to the following statistics: 

 

Table 1. Buyers statistics 

     

 

 

Figure 1 Comparative statistics of buyers number in the two author‘s surveys 

 Total Buyers percentage in total respondents NUMBER 

SURVEY_1 267 63,1% 175 

SURVEY_2 410 76,3% 321 

TOTAL ACTIVES 

ON GROUPS 

900 69,7 ≈ 70% 630 
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The people who are permanently present in the entertainment discussion groups make a 

trend for potential buyers of the anime products, so we could consider the following trend (we have 

applied the function using the EXCEL program) 

 

 

TREND  OF BUYERS NUMBER REPORTED TO THE TOTAL

RESPONDENTS OR ACTIVE FANS 
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Figure 2 Evolution of buyers number compared with the total active fans number evolution 

 

In order to refine the study of perception upon the anime culture in Romania,  we used the 

data processed in the second survey, in an article presented at IBIMA, November, 2018 

International Conference, in which we have formulated the same hypothese and more,  referring to 

the adjectives attributed by fans to this type of culture(H1 hypothese): the young people, which 

represents the majority of the Romanian anime fans, are pleasantly surprised by this new form of 

art, appreciating it also from an educational point of view; the adult male segment would purchase, 

eventually, these products for their artistic superiority, the non-buyers adult males could buy the 

anime products because of the surprising and dramatic anime features interaction, and the female 

audience consider them as quite wonderful. 

 In order to complete these conclusions, we will further analyze a set of interactions between 

the attributed adjectives, based on an item belonging to the second survey, using a new statistical 

approach, that is the Chi-Square-Test.  
 

Chi-Square analysis of anime culture perception (with refference to IBIMA article) 
 

Asked about the opinion about the anime culture, the 268 respondents at the survey have 

answered differently, their responses being the observed values of the attributed adjectives 

for this type of art.  

The steps we will follow are: 

a) Stating the hypothesis: there is an association between age or gender and 

proportion of the anime culture perception=H1 

H0= there is no such of association 

b) Calculating the expected values  

c) Using the observed and expected values to calculate the Chi-Square test statistic 

values 

d) Establishing the significance level (usually the probability is p=95% , with an 

accepted e = 0,05 but we also can use a higher probability ) and the number of 

degrees of freedom  

e) Comparing the Chi-Square statistic with the critical value from the table(fig.1)  
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f) Making the final conclusion about our hypothesis  

 

Table 2. SEGMENT OF YOUNG PEOPLE 

 

We do the next remarks:  

1) Table’s values must be greater or equal with 1 and only  1/5 of the value can be less than 5 

2)  We use some abbreviations of the attributed adjectives like it follows:  

 EDU= the adjective „educational” 

 DRAM= the adjective „dramatic” 

 SUP=the adjective „superior” 

 MARV= the adjective „marvelous” 
 

 

 

 

 

 

Degrees of freedom: df= (nr. coloane-1)*(nr. linii-1)=(2-1)*(2-1)=1 

=> Chi-Square statistic value =10,83 (e<=0,001(99,9% confidence) 

 

Table 3. SEGMENT OF MALE NON-BUYERS 

VALUES 

OBSERVED EXPECTED OBSERVED EXPECTED  PERCENTAGE 

NON 

DRAMATIC 

NON 

DRAM*(%) DRAMATIC DRAM*(%) TOTAL % 

NON 

SURPRISING 29 20,95945946 4 12,04054054 33 0,445945946 

SURPRISING 18 26,04054054 23 14,95945946 41 0,554054054 

TOTAL 47   27   74 1 

CHI-SQUARE TEST for the male non-buyers segment=15,25830292 >10,83(tabelat) 

 
Table 4. SEGMENT OF FEMALE RESPONDENTS 

VALUES 

OBSERVED EXPECTED OBSERVED EXPECTED  PERCENTAGE 

NON 

MARVELOUS 

NON 

MARV*(%)  MARVELOUS MARV*(%) TOTAL % 

NON 

ARTISTIC 11 8,094339623 22 24,90566038 33 0,622641509 

ARTISTIC 2 4,905660377 18 15,09433962 20 0,377358491 

TOTAL 13  40  53 1 

CHI-SQUARE for the female segment =3,662435897 close to 3,78 

 
Table 5. SEGMENT OF MALE BUYERS 

 OBSERVED EXPECTED OBSERVED EXPECTED  PERCENTAGE 

VALORI 

  

OBSERVED EXPECTED OBSERVED EXPECTED  PERCENTAGE 

NON EDU 

NON 

EDU*(%) EDU  EDU * (%) TOTAL % 

NON 

SURPRISING 27 16,54054054 9 19,45945946 36 0,324324324 

SURPRISING 24 34,45945946 51 40,54054054 75 0,675675676 

TOTAL 51   60   111 1 

CHI SQUARE TEST FOR THE YOUNG = 18,10932353>10,83(TABELAT) 

=POWER(B2-C2;2)/C2+POWER(B3-C3;2)/C3+POWER(D2-E2;2)/E2+POWER(D3-E3;2)/E3  = 

(EDU-EDU*(%))²/ (EDU*(%) )+ (NON EDU-NON EDU*(%))²/ (NON EDU*(%)) 
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VALUES NON 

SUPERIOR 

NON 

SUP*(%) SUPERIOR SUPERIOR*(%) TOTAL % 

NON 

ARTISTIC 25 20,4 9 13,6 34 0,30909 

ARTISTIC 41 45,6 35 30,4 76 0,69091 

TOTAL 66  44  110 1 

 
CHI-SQUARE for the male buyers segment =3,753224974 close to 3,78 

 

Conclusions 

 

We proved our main hypothesis (H1): the young segment of fans from Romania, are 

pleasantly surprised by this new form of art, which it also appreciates from the educational point 

of view. 

Also, it concludes that the male non-buyers fans can become buyers, convinced by the 

interaction between the surprising and dramatic anime features, and the adult male segment of 

buyers, on the other hand, purchase these products because of their artistic superiority.  

  Another conclusin is: the female audience considers the anime products as being 

wonderful, and therefore also appreciate them from an artistic point of view. 

All these results verify the conclusions from the IBIMA article and the precedent researches 

of the author: the anime culture perception is different for the young and the adult, and also for the 

males and the females(H1); we reject the H0( the perception is the same for young or adult people, 

and for males or females) 

 

Figur

e 3. Table of critical values 
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METAMORPHOSIS 
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Abstract: The disagreement between the captured image and reality, even if its imitation capacity is 

realistic, appears in the alienation and abstraction effect. A photo is not a duplication of reality, but the very 

representation of the total impossibility of duplication. It presents a new reality that has the familial features 

of apparent reality. 
A photo is used as a tool capable of communicating its own research on metamorphosis. An object provided 

by photography is a document that narrates the image manifesto, but at the same time it is the 

phenomenology of  semantics. 

Photography is the time when arts - graphics, painting and photography can live together. A photo allows 
capturing metamorphoses, representing one of the infinite possibilities that produce images. 

 

Keywords:Photography, metamorphosis, reality, image, reality. 

 

 

1. Realitatea şi metamorfozarea sa bidimensională 

 

Fotografia, văzută ca instrument ce oscilează între adevăr şi ficţiune, este un mecanism 

ambiguu, în care reproducerea şi reprezentarea se intersectează pentru a forma o conexiune greu de 

desluşit. Între realitate şi ficţiune este un echilibru fragil, o forţă dominantă care traversează fotografia 

sub forma unui mediu „naiv‖ prin excelenţă, oscilând constant între structură, creaţie şi reproducerea 

mecanică a realităţii.  

Evoluţiile tehnice care au dus la apariţia orientărilor digitale şi culturale ale unei epistemologii 

postmoderne au provocat, în urmă cu patruzeci de ani, dezbateri aprinse cu privire la parţialitatea 

adevărului. Dar, mai devreme, mulţi începuseră să reflecteze asupra capacităţilor instrumentului 

fotografic de a fi înşelător şi de a amăgi ochiul observatorului.
1
 

 

1.2. De la imagine la realitate 

  

Se pare că în epoca noilor mijloace de comunicare, nu mai există nimic necunoscut omului. Memoria 

colectivă conservă un repertoriu care porneşte de la imaginile spectaculoase ale dezastrelor naturale la 

locuri misterioase, la privirile trecătoare asupra vieţii personale a necunoscuţilor. Odată cu apariţia 

fotografiei, percepţia lumii exterioare a suferit o profundă transformare. Fiinţa umană a putut să asiste 

la evenimente petrecute dincolo de graniţa proximităţii sale, depăşind, astfel, într-un anumit sens, 

limitele timpului şi spaţiului. În 1839, dezvăluirea procesului fotografic a introdus o schimbare de 

paradigmă în conceptul realităţii. 

Dacă până la naşterea „imaginii de lumină‖ pictorii reprezentaseră lumea pornind de la propriile 

experienţe, fantezii şi abilităţi manuale, acum exista un aparat capabil să reproducă realitatea într-un 

mod precis şi autentic. Posibilităţile picturii de a reprezenta realitatea se limitau, mai degrabă, la o 

transformare subiectivă a obiectivelor date de experienţă. Prima reacţie a pictorilor, la această 

schimbare epocală, a fost aceea de a se orienta spre o artă inspirată pe deplin din realism. Prima 

„imagine de lumină‖, durabilă şi încă existentă, o heliografie realizată de Joseph Nicéphore Niépce în 

                                                             
1 Bruno, Vidoni , Witness Journal,   Fotografia tra realtà e finzione, Decembrie, 2018 (consultat 17 ianuarie 2019). 
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anul 1826, înfăţişează curtea unei case de ţară, văzută de la o fereastră, într-un sat din apropierea 

oraşului Chalon. Reproducerea acestei imagini, al cărui original a fost descoperit în anii '50, ne arată 

o realitate deformată substanţial, şi pentru faptul că utilizarea unui film cu un contrast înalt a produs 

un efect granular care aminteşte de o pictură pointillistică a lui Georges Seurat. Subiectul imaginii 

este, într-un anumit punct, o metaforă a concepţiei, răspândită la vreme aceea, potrivit căreia 

fotografia trebuia considerată un fel de „fereastră spre lume‖, capabilă să arate lucrurile exact aşa cum 

sunt.  

 Cercetătorul de Ştiinţe Naturale, William Henry Fox Talbot, a descris fotografia ca pe un 

proces de producere de imagini, prin care lumina reflectată de obiect se imprimă pe suportul 

fotosensibil al imaginii; el era convins că orice lucru vizibil într-o fotografie ar fi putut fi regăsit într-o 

formă complet identică în realitatea naturală.
2
 Cercetători şi teoreticieni au rămas mult timp 

credincioşi acestei convingeri, până când, Roland Barthes a reamintit esenţa fotografiei prin cuvintele 

„ca a été‖.
3
 Obiectul fotografiei, semnificaţia sa, trebuie să fi existat cândva, în formă identică cu cea 

prezentată de imagine, un fapt absolut opus cu privire la operarea celorlalte arte mimetice, printre care 

şi pictura. 

 Ambiţia imaginii fotografice de a reproduce în mod realist lumea plasată în faţa obiectivului 

aparatului de fotografiat, i-a conferit, în comparaţie cu celelalte tipologii vizuale, un nou tip de 

veridicitate ce crea impresia că te afli în faţa unei dublări a realităţii. Pictura a continuat să fie 

considerată o interpretare a realului, în timp ce aşteptările privind potenţialul imaginilor fotografice 

au depăşit această ambiţie. Fotografiile, scrie Susan Sontag, „pun stăpânire pe realitate‖; ne oferă o 

reprezentare, se prezintă ca o „mărturie, într-un soi de schemă a realului‖
4
.  

Fotografiei i-a fost atribuită, deci, o extraordinară obiectivitate, motivată şi de certitudine că, la 

momentul fotografierii, atât obiectul, cât şi fotograful erau prezenți la faţa locului; de asemenea, 

încrederea în capacitatea fotografiei de a reprezenta realitatea era susţinută de metoda mecanică a 

realizării sale. În faţa legilor naturii şi ale mecanicii, cel care confecţionau imaginea căpăta un rol 

inferior. Rolul şi influenţa sa au fost considerate lipsite de importanţă: cine „desena‖ imaginea nu mai 

era individul, ci lumina naturală; omul se limita la apăsarea unui buton. Acest procedeu nou, autentic 

şi obiectiv a făcut posibilă prezentarea lumii sub forma unei realităţi; se diferenţia astfel de artele 

mimetice, care înfăţişau realul doar sub forma unei idei filtrate şi transformată de subiectivitatea şi 

emoţia fiecăruia. 

 

1.3. Fotografia ca model al realităţii 

 

Răspândirea convingerii că fotografia este o reproducere autentică a realului, a împins câţiva critici, 

printre care şi Susan Sontag, să-ţi exprime preocuparea că destinatarii imaginii fotografice nu vor mai 

căuta un acces autentic şi direct, însă se vor folosi, în schimb, de instrumentele surogat ale fotografiei 

şi cinematografiei
5
. Caracterul de „şablon al realităţii‖ pe care anumiţi critici îl atribuie fotografiei 

derivă din două particularităţi ce îi sunt atribuite: pe de o parte, capacitatea de a reproduce realitatea, 

iar pe de altă parte reproductibilitatea sa infinită. Această încredere în imaginea fotografică, pentru o 

lungă perioadă dominantă, se întemeiază, pe de o parte, pe relaţia de spontaneitate fizică, care uneşte 

cauza de efect. De exemplu, francezul André Bazin susţinea în 1945 ideea conform căreia imaginea 

fotografică s-ar naşte „din energia unei mecanici obiective‖
6
 şi s-ar întemeia, prin urmare, printr-un 

procedeu pur mecanic şi fizic, constând în amprenta chimico-fizică lăsată de obiect pe un suport 

fotosensibil. 

                                                             
2 Cfr. William H. Fox Talbot, The Pencil of Nature (1844-1846), New York 1989, p.56-57. 
3 Roland Barthes, Camera luminoasă, Cluj-Napoca, Editura Idea, 2009, p.75. 
4 Susan Sontag, Despre fotografie, București, Editura Vellant, 2018, p.29-30.  
5 Susan Sontag foloseşte termenii realitate şi adevăr/veridicitate ca şi concepte egale. 
6 André Bazin, Ontologie de lřimage photographique (1945), in Quřest-ce que le cinema?, Paris 1958. 
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 Potrivit lui Sontag, imaginea este recunoscută, în general, ca parte integrantă a realităţii
7
 sau, 

mai precis, ca parte a identităţii sale. De asemenea, aceasta constată că „imaginile nu par expuneri 

despre lume, cât piese din aceasta: sunt miniaturi ale realităţii‖
8
; imaginea ar tinde, aşadar, să 

înlocuiască realitatea, în timp ce perceperea realului ar depinde din ce în ce mai mult de reproducerea 

sa. Susan Sontag ajunge, deci, în a vedea fotografia ca pe un instrument menit să creeze o lume 

alternativă. Chiar şi specialiştii acestei teme diagnostichează o progresivă incapacitate a individului 

de a distinge între realitate şi aparenţă. Pentru aspectul său „realist‖, fotografia obiectului ajunge să 

înlocuiască obiectul însuşi. Nemărginita reproductibilitate a fotografiei îi asigură obiectului 

reprezentat numeroase modalităţi de existenţă. 

Acest efect este susținut într-o manieră decisivă de difuzarea în masă a imaginii tehnologizate și 

de consecventa sa omniprezenţă: reprezentările născute din influența imaginilor fotografice sunt, de 

fapt, din ce în ce mai prezente și mai răspândite în conștiința individului și a societății. Pentru 

aparenta sa „fidelitate a realităţii‖, fotografia contribuie la reprezentarea noastră. 

 

2. De la fotografii la imagini  

 

Dar, împotriva presupusei autenticități a fotografiei, trebuie remarcat faptul că, încă de la începuturile 

sale, a existat în paralel posibilitatea de a truca rezultatele. În 1855, la Expoziţia Universală din Paris, 

un german a prezentat un portret în două versiuni, una din ele fiind retuşată. De atunci, posibilităţile 

de a interveni asupra procesului de elaborare a imaginii fotografice, modificând rezultatul final, s-au 

multiplicat decisiv. Rolul fotografului şi, cu acesta, aspectul subiectiv care cântărește asupra 

procesului de producere a imaginii au fost mult subestimate în favoarea factorului mecanic şi, prin 

urmare, obiectiv. Dar cel care realizează imaginea trebuie să-şi asume anumite decizii, care sunt 

imposibil de considerat irelevante: el trebuie să aleagă obiectul, cadrul, unghiul şi momentul 

fotografierii. În cadrul procesului de producție a imaginilor există multe posibilități constitutive, 

încredințate în totalitate fotografului sau, la rândul său, aparatului de fotografiat automat. Cine 

realizează fotografia intervine, deci, în mod, activ pentru a determina eficacitatea acesteia.  

Dacă ţinem cont de resursele puse la dispoziţie de tehnicile de elaborare digitală, vom înţelege 

că posibilităţile de manipulare devin, practic, nelimitate. De exemplu, putem spune că alegerea 

momentului ce trebuie imortalizat este capabil să transforme un orator de la cafeneaua sportivilor într-

un politician profesionist, în timp ce alegerea perspectivei poate multiplica publicul prezent, unghiul 

poate să amplifice grădina unei clădiri, transformând-o în parcul unui castel şi cadrul poate 

transforma un peisaj dezolant într-o pădure idilică. 

 

3. De la realitate la ficţiune  

 

Aceste multiple posibilități de intervenție în configurația imaginii înseamnă că reproducerea 

presupusă autentică a realului poate fi modificată conștient. Prin urmare, imaginea fotografică nu 

poate fi considerată o reproducere obiectivă (şi deci realistă) a lumii exterioare, ci pur și simplu un 

imens ansamblu incomprehensibil de diferite observații și perspective asupra realității. O fotografie 

nu garantează posibilitatea de a observa realitatea, dar ne oferă, cel mult, un mod specific de 

observare a unei realități. Nici rolul observatorului nu trebuie neglijat în acest context; de fapt, 

mesajul unei fotografii depinde semnificativ de aceasta. 

Deja în anii șaizeci, Barthes a descris paradoxul diferitelor nivele ale sensului imaginii 

fotografice, referindu-se la condiționarea culturală inevitabilă căruia îi este pradă fiecare subiect 

destinat unui mesaj, subiect care, în spatele conținutului analogic al imaginii, acceptă întotdeauna o 

semnificaţie simbolică. În plus, percepția apare întotdeauna în strânsă legătură cu condiționările 

cognitive, sociale și culturale ale subiectului receptor. Andy Grundberg a exprimat în mod eficient 

                                                             
7 Susan Sontag, op.cit., p.93. 
8 Ibidem. 
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acest concept susţinând că tot ce vedem este filtrat de caleidoscopul a ceea ce am văzut până în 

prezent
9
. 

 

3.1. Manipularea observatorului de către artişti  

 

Fenomenul fotografiilor trucate are o lungă precedenţă. Deja în imaginile alegorice ale secolului al 

XIX-lea s-au manifestat primele tendințe de a prezenta realitatea în construcții camuflate și, prin 

urmare, de a pune la îndoială obiectivitatea imaginii fotografice (de exemplu, la Oscar Gustave 

Rejlander). În secolul al XX-lea, lucrările dadaiştilor și suprarealiștilor sunt incluse printre cele ale 

predecesorilor „imaginii construite‖. În cursul anilor șaizeci și şaptezeci, s-a conştientizat faptul că 

„imaginea luminii‖ nu poate fi un document autentic, şi că acest mod univoc de interpretare nu 

impunea echitatea absolută fotografiei şi semnificaţiei sale.  

Este evident că unii artiştii subminează definitiv ideea larg răspândită a autenticităţii imaginii 

fotografice, în lucrările lor, şi o fac atunci când induc în eroare privirea observatorului sau îi provoacă 

o interpretare eronată. Unul dintre elementele care diferenţiază diversele lucrări constă în cât de uşor, 

şi în cele din urmă cât de rapid subiectul beneficiar poate descoperi manipularea. Conţinutul unor 

lucrări apare, fără îndoială, evident de la prima vedere, în timp ce altele trebuie să fie atent observate 

înainte de a conştientiza că reprezintă o realitate înşelătoare şi sunt construite artificial.  

Formele de manipulare variază de la intervenţia reprocesării digitale la folosirea unei tehnici 

speciale de focalizare până la imaginile modelelor artificiale care par interioare domestice sau peisaje. 

În mare parte, artiştii înşişi realizează calea care duce la descoperirea adevăratului conţinut al 

imaginii, având în vedere că scopul lor nu este deloc acela de a menţine inalterată iluzia mimetică a 

unei reprezentări realiste. Observatorul începe mai întâi să aibă îndoieli cu privire la veridicitatea 

imaginii reprezentată deci, pe reproducerea fotografică în sine. Efectul iritant pe care manipularea 

imaginii îl provoacă este un obiectiv urmărit în mod intenţionat de artişti; incertitudinea iniţială a 

observatorului, focalizat pe subiectul fotografiei, se transferă în acest punct asupra naturii 

instrumentului fotografic însuşi. Astfel acceptarea unui raport analog între obiectul real şi imaginea 

fotografică este inevitabil compromisă. În momentul în care devine conştient de manipularea făcută 

de artist, observatorul descoperă şi o ulterioară schemă de semnificaţii; astfel începe adevărata 

confruntare cu imaginea. Prin procesul fotografic, obiectele sunt transformate în reprezentări care nu 

oferă observatorului niciun fel de acces la realitate. 

 

3.2. De la percepţie la realitate  

 

Mesajul comun al acestui tip de fotografie este că oricare imagine, fie ea naturală sau artificială, nu e 

altceva decât o construcţie. Conceptul de construcţie şi reconstrucţie apare şi în unele teorii 

contemporane, investigând procesul prin care, în conştiinţa umană, realitatea izvorăşte treptat din 

percepţie. Conform unei abordări radical constructiviste, creierul nu este capabil să reproducă sau să 

reprezinte realitatea ca atare. Aparatul nostru receptiv funcţionează într-un mod selectiv, astfel încât 

creierul individului-observator nu poate face altceva decât să-şi „construiască‖
10

 propria imagine a 

lumii. Percepţia se bazează pe capacitatea de recunoaştere, care la rândul ei este posibilă prin 

experienţele anterioare. De aceea, aşa cum experienţele şi cunoştinţele sunt radical individuale, la fel 

este şi modul în care fiecare percepe realitatea.  

Conform acestei abordări, realitatea este o construcţie specifică făcută de fiecare observator, 

începând cu diferite elemente. Artiştii elaborează, manipulează, montează sau construiesc manual 

obiectul imaginii şi îşi creează astfel, o realitate foto. Experienţele realităţii care se bazează exclusiv 

pe imagini, dezvăluie ideea că astfel de reprezentări pot constitui o cale de acces la lume ca fiind pur 

                                                             
9 Andy Grundberg, The Crisis of the Real: Writings on Photography since 1974, New York 1999, p. 16. 
10 Cfr. Siegfried J. Schmidt, Der Radikalen Konstruktivismus: Ein neues Paradigma im interdisziplinären Diskurs, in 

Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt 1987, p. 15. 
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iluzorie. În acelaşi timp, devine clar că imaginile fotografice nu numai că transmit  o viziune limitată 

sau chiar distorsionată asupra lumii, ci şi că procesul perceptiv al individului este supus condiţiilor 

substanţial diferite.  

Lumea - indiferent dacă este reprezentată într-o fotografie sau în conştiinţa umană - nu este 

altceva decât o construcţie. Fotografia presupune că putem cunoaşte lumea dacă o acceptăm aşa cum 

o înregistrează aparatul foto
11

, chiar dacă realitatea este metamorfozată. Mallarmé, cel mai raţional 

dintre esteţii secolului al XIX-lea, spunea că totul există în lume pentru a sfârşi în paginile unei cărţi. 

Astăzi, totul există pentru a sfârşi într-o fotografie. 
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Abstract: In the present article we aim to to emphasize the significance of nature, as a privileged space in 

Sadoveanuřs short stories collection ″Țara de dincolo de negură″. First of all, we will focus on the theories 

of nature and space, referring to autochthonism.  Thus, the theoretical frame of the article will be based on 

ideas found in the studies of Lucian Blaga and Ernest Bernea. On the other hand, we will reveal the 
significance of  nature, as a space of loneliness, solitude, silence and refuge. The meaning of these spaces 

can only be revealed if the human being reaches the initiate statute. In this way, Sadoveanu, the poet of 

nature, describes a nature seen as a kingdom,  where unwritten laws must be understood and respected.  
 

Keywords: nature, initiate, statute, space, solitude. 

 
 

Profund pătrunsă de nuanțe desprinse din tabloul unei naturi candide, proza scurtă 

sadoveniană ilustrează un pitoresc inconfundabil, scriitorul revărsându-și harul de povestitor și de 

iubitor al naturii asupra operei sale. Pentru a contura rama teoretică a acestui studiu, ne vom 

îndrepta atenția spre scrierile lui Lucian Blaga și Ernest Bernea. Cei doi teoreticieni tratează noțiuni 

precum pitorescul și spațiul, puse în legătură cu natura, element fundamental în viziunea lui 

Sadoveanu.   

În ceea ce îl privește pe Lucian Blaga, acesta susține faptul că dragostea față de pitoresc 

constituie „o trăsătură caracteristică multor popoare, e mai mult decât un simplu subiect de 

psihologie etnică; ea se pretează de fapt la aprofundări, care țin așa-zicând de investigația abisală. 

(...) Investigația abisală surprinde fizionomia etnică în dedesubturile ei câteodată deloc vizibileˮ
1
. 

Poziționând pitorescul și etnicul în același context, Blaga subliniază nu doar semnificația a două 

dintre noțiunile atât de des întâlnite la Sadoveanu, ci și modul în care una se raportează la cealaltă. 

Mai mult decât atât, filozoful afirmă că „dragostea de pitoresc și de ornament, are în viața 

tărănească sau ciobănească, românească, o întâietate atât de precumpănitoare asupra economicului, 

încât o vedem activă și manifestă chiar și acolo, unde omul e absorbit ca o simplă tristă unealtă într-

un sistem de exploatare, impus silnic de duhul întârziat al vremiiˮ
2
. Încadrându-le în limitele la 

spațiului autohton, Blaga așază elemente precum pitorescul, omul și natura în același registru, adică 

pledoaria acestuia pentru pitoresc se consolidează: „să ne îmbibăm sufletul de aspectele felurite ale 

unui «pitoresc» la care colaborează, cu satisfacția unor egale contribuții, omul român și natura, 

întovărășiți parcă sub curcubeul unui singur destinˮ
3
. Sadoveanu cuprinde aceste trei elemente în 

sfera povestirilor, raportul dintre acestea fiind cel descris de Blaga. În volumul Țara de dincolo de 

negură, al lui Sadoveanu, omul este surprins în mijlocul pitorescului autentic, admirându-l, 

folosindu-și toate simțurile pentru a se identifica cu natura, deoarece, spune Sadoveanu, „vorbesc 

priveliștile și oamenii acestui pământ. Munții în care au împietrit parcă îndrăzneli de gândire 

singuratice; pâclele care acopăr liniștile văilor; apele care zvonesc cântarea vieții etern înnoite; 

codrii care suie râpile și coboară văgăunile, deschizând luminii poieni și grămădind întuneric în 

                                                             
1 Lucian Blaga, Opere. Trilogia culturii, ediție îngrijită de Dorli Blaga, studiu introductiv de Al. Tânase, Editura 

Minerva, București, 1985, p. 261. 
2 Ibidem, p. 263. 
3 Ibidem. 
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sihle nestrăbătute; satele înșirate pe coline, cu bisericile poeticeˮ
4
. Sadoveanu descrie, astfel, 

propriile simțăminte și trăiri, ceea ce îl domină în momentele sale de profundă fuziune cu natura, 

deoarece „percepe natura prin întreaga sa ființă: aude, vede și simte elementele caracteristice 

peisajului. (...) În toate priveliștile sadoveniene, elementele vizuale se împletesc cu valorile auditive, 

într-o uluitoare asociere cromaticăˮ
5
. Este lesne de înțeles motivul pentru care Sadoveanu este 

recunoscut ca poet al naturii, surprinzând, într-o manieră magistrală, peisaje de o frumusețe 

imaculată. Continuându-ne itinerariul pe tărâmul povestirilor sadoveniene și sesizând, totodată, 

semnificațiile și simbolurile toposurilor, prin prisma teoriilor lansate de Lucian Blaga sau Ernest 

Bernea, descoperim tainele unor locuri ale liniștii/singurătății depline, ale unei naturi paradisiace, 

fapt confirmat și completat de nume ilustre ale literaturii și culturii române.  

Unicitatea și originalitatea povestitorului Sadoveanu se revendică tocmai din „constanta și 

continua fuziune dintre lirismul expresiei și predestinarea tiparului epic. O narațiune de Mihail 

Sadoveanu, indiferent de proporțiile ei (...), se desfășoară după aceleași canoane interioare, ale 

grației și logiciiˮ
6
. Felul în care Sadoveanu își concepe descriere este inconfundabil, deoarece „nu 

este carte, nu este pagină, nu este rând din Mihail Sadoveanu în care nimbul de poezie, zaimful care 

transfigurează, haloul ce vrăjește, cu un cuvânt lirismul ce învăluie totul să nu fie în continuu 

prezent. (...) oriunde ai deschide, indiferent la ce pagină, biblia scrisului sadovenesc, îi simți 

deîndată efluviileˮ
7
. Geniul povestitorului se apleacă asupra întregului său scris, fiecare rând 

purtând în spate bagajul unor semnificații largi, al unui lirism pur, desprins din imaginarul unui 

creator neobosit. 

Aceleași idei referitoare la modul original al lui Sadoveanu de a picta natura în cuvinte le 

regăsim și la Demostene Botez, care îl desemnează pe Sadoveanu cântăreț suprem al naturii și al 

patriei, deoarece „iubirea de natură a lui Sadoveanu e fundalul peisagistic al iubirii lui de patrie. 

Descrierile lui de natură atât de frumoase sunt ca un imn înălțat frumuseților patriei. (...) nu există 

nimic în țara aceasta să nu fi fost preamărit și cântat de el. (...) Opera lui cuprinde, într-o mare 

frescă în culori, și geografia, și istoria patriei noastreˮ
8
. Așadar, Sadoveanu nu îmbracă doar haina 

unui pictor și cântăreț al naturii, ci coboară spre tărâmurile concretului, întrucât cărțile lui înrămează 

imagini din geografia și istoria patriei.  

Mai mult decât un câtăreț al naturii, G. Călinescu îl consideră pe Sadoveanu „unul dintre cei 

mai grandioși contemplatori ai frumuseților universului din literatura de pretutindeni și de oricând. 

El vede și aude, înaintea lui totul se mișcă și cântă sau stă într-o nemișcare vibrantă. (...) Mihail 

Sadoveanu cântă toată materia: apa, aerul și lutul în metamorfozele și împerecherile lor. E un 

gânditor care a pipăit natura, un Ovidiu magistral, născut în Dacia noastrăˮ
9
. Adică, povestitorul 

este înălțat, în primă instanță, la rangul de cântăreț al frumuseților patriei, el este cel care propagă 

suflu, viață și cântec în jurul lui. Apoi, acesta este perceput ca un Ovidiu neexilat, un Ovidiu 

băștinaș, adică un poet desăvârșit, care se regăsește pe sine în peisajul naturii fabuloase și infinite a 

propriei patrii. 

În ceea ce privește acest statut al lui Sadoveanu, de poet al naturii, statut atât de cunoscut și 

tot atât de controversat, Lovinescu vine să întărească acest crez al povestitorului-poet, deoarece „la 

nici unul din povestitorii noștri legătura dintre natură și om și condiționarea lor reciprocă nu ajunge 

                                                             
4 Mihail Sadoveanu, Despre această țară și despre vânat și pescuit, în vol. Valea Frumoasei, Țara de dincolo de 

negură, Împărăția apelor, Vechime, Editura Eminescu, Bucureşti, 1981, p. 106.  
5Ion Bălu, Natura în opera lui Mihail Sadoveanu, studiu introductiv, antologie, tabel cronologic și selecția comentariilor 

critice de Ion Bălu, Editura Ion Creangă, București, 1987, p. 23.  
6
 Perpessicius apud Studiidespre opera lui Mihail Sadoveanu, ediție îngrijită, prefață și bibliografie de Ilie Dan, Ed. cit., 

pp. 242. 
7 Ibidem, p. 243. 
8 Demostene Botez apud Studii despre opera lui Mihail Sadoveanu, ediție îngrijită, prefață și bibliografie de Ilie Dan, 

Ed. cit., p. 294. 
9 G. Călinescu apud Studiidespre opera lui Mihail Sadoveanu, ediție îngrijită, prefață și bibliografie de Ilie Dan, Ed. 

cit., p. 39. 
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la o fuziune atât de intimă. E neîndoios că în d. Sadoveanu avem un mare poet al naturii 

româneștiˮ
10

. În scrierile sadoveniene, omul intră în contopire cu natura, se identifică cu aceasta, îi 

percepe canoanele, apoi și le asumă. Spațiile asupra cărora Sadoveanu își revarsă admirația, 

transpunându-le în cuvinte, nu sunt colțuri de lume, de peste mări și țări, ci bucăți de Românie pură, 

autentică și fermecătoare, întrucât, afirmă el însuși, în incipit-ul unei scrieri memorabile: „răsfoiți 

aceste planșe, ca să vedeți câte frumuseți cuprinde pământul românesc. Să nu aveți, însă, nicio clipă 

de mândrie, căci toate sunt ale Celui ce clădește, preface și înnoiește. Omul zgârie îndeobște fața 

pământului și o pătează. Cele etern frumoase sunt numai ale lui Dumnezeu. [...] Nicăieri în lume nu 

sunt locuri mai frumoaseˮ
11

. Meleagurile românești, încărcate de spații edenice, înrămează tabloul 

unei naturi caste, nealterate de mâna omului, sălășluite de Creatorul a tot ce e bun și frumos.   

În lucrarea sa Spațiu, timp și cauzalitate la poporul român, Ernest Bernea subliniază 

particularitățile unui spațiu deschis, larg, particularitățile orizontului, cel care „ne dă o primă 

perspectivă asupra naturii și deci asupra unui cadru lărgit al spațiului pe care țăranul român îl simte, 

dar îl și prelucrează după nevoile de orientare ale spiritului său. Natura, mai ales cea cea terestră, cu 

un întreg sistem de credințe, deschide alte căi de cunoaștere a spațiuluiˮ
12

. Stabilindu-și principiile 

în apropierea postulatelor lui Lucian Blaga, Ernest Bernea accentuează ideea de autohtonism. 

Evidențiind relația care se stabilește între spațiu, om și natură, Bernea consideră că „între om și 

spațiu poate fi mai mult decât o relație, poate fi o rudenie spirituală. (...) Legătura cu locul vine 

odată cu trecutul și elementele tradiționale ce le păstrează și din care omul trage substanță; la fel ca 

și datele naturii, ale cosmosului, în care omul însuși există ca atare și la care participă intensˮ
13

. 

Omul se integrează în spațiu, adică se integrează în natură, se modelează după principiile impuse de 

toposul respectiv, metamorfozându-se pe sine, și nu mediul care îl înconjoară.  

Aceleași reflecții le regăsim și la Sadoveanu, care propune o analogie între modul de 

adaptare a două vietăți, lupul și omul, considerând „că foamea și împrejurările tot mai grele, adică 

epocile succesive de criză, i-au ascuțit lupului mintea, întocmai ca omului. Când nu-i va mai fi cu 

putință să găsească altă soluție mai bună, va lua desigur hotărârea să treacă în masă la civilizație, 

transformându-se în câine-lup (...). pomenirea sălbaticului va rămâne numai în legendă, așa cum am 

avut, în poveștile copilăriei noastre, amintirea nedeslușită a animalelor preistoriceˮ
14

. Acesta ar 

constitui cursul natural al lucrurilor, fauna supraviețuind în condițiile date, adaptându-se, iar 

umanitatea percepând sensurile mediului în care trăiește, nedeformându-l.  

În acest context, un exemplu grăitor îl regăsim și în povestirea Vânătoare, acum o sută de 

ani, în Moldova, unde Sadoveanu surprinde un peisaj aparte, peisaj rupt dintr-o altă lume, unde 

vietățile și toposul formează un tot unitar, la balta de la Cristești: „vietățile care trăiesc aici sunt 

proprii acestui ținut. Auzi sonul buhaiului de baltă, țipătul pescărușilor, chemarea găinușii care fuge 

pe fața undelor, cloncul lișițelor care bat apa cu labele lor dantelate cu aripioare de piele și se 

năpustesc la trestii, în roiuri de stropi; măcăit și șușuit de rațe, gâgâit de gâște – în sfârșit zvonul și 

cârcâitul tuturor păsărelelor cântărețe ale bălții care sar de pe pămătuf pe pămătuf după gâze, și, ca 

un fond de orchestrație, murmurul nedeslușit, care nu țtii de unde vine, al întregului cuprinsˮ
15

. 

Ion Bălu amintește de latura istorică a naturii întâlnite în povestirile sadoveniene, însă aduce 

câteva lămuriri și asupra caracterului filosofic al acesteia. Așadar, natura capătă însușirile unei 

categorii istorico-filosofice, fiind o „expresie a materiei obiectiv existenteˮ
16

, iar „relieful, rețeaua 

                                                             
10 E. Lovinescu apud Studiidespre opera lui Mihail Sadoveanu, ediție îngrijită, prefață și bibliografie de Ilie Dan, 

Editura Albatros, București, 1977, p. 20.  
11

 Mihail Sadoveanu, Despre această țară și despre vânat și pescuit, în vol. cit., p. 107. 
12 Ernest Bernea, Spațiu, timp și cauzalitate la poporul român, Ediția a II-a, revizuită, Editura Humanitas, București, p. 

102. 
13 Ibidem, p. 106. 
14 Mihail Sadoveanu, Când vorbim de lupi..., în vol. cit., p. 285. 
15 Mihail Sadoveanu, Vânătoarea, acum o sută de ani, în Moldova, în vol. cit., p. 298. 
16 Ion Bălu, op. cit., p. 17. 
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hidrografică, geologia pământului străbun și-au păstrat în aparență înfățișeara străvecheˮ
17

. 

Referindu-ne la descrierile sadoveniene, din punct de vedere istoric, înțelegem că acestea „se 

situează într-o anume etapă a literaturii române, dar prin tensiunea infuzată textului, prin asociațiile 

cromatice și muzicale, adresate deopotrivă rațiunii și sensibilității, ele își păstrează nestinsă 

expresivitatea dincolo de hotarele epociiˮ
18

. Volumul de povestiri Țara de dincolo de negură 

cuprinde descrierile unor spații diverse, lacuri, bălți, mlaștini, văi, codri și păduri. În ceea ce vizează 

pădurea, la Sadoveanu, aceasta „«întruchipează forțele elementare și primordiale, ceea ce se afla la 

obârșie, urmele timpurilor dispărute care vor supraviețui și după ce umanitatea va fi pierit de pe fața 

pământului. Ea este de asemenea o făptură în sine, multiformă, capabilă de pasiuni, înzestrată cu un 

suflet pe care îl simți zvâcnind în freamătul ramurilor și-n trosnetele trunchiurilor, și a cărei suflare 

întâmpină amenințător pe călătorul rătăcit»ˮ
19

. Așadar, călătorul trebuie să cunoască un proces de 

inițiere, de integrare, pentru ca natura/pădurea să își deschidă porțile sufletului și să îl conducă spre 

toposurile liniștii profunde, ale singurătății atât de necesare și de benefice, deoarece „pădurea, ca 

inima Naturii, cum ar spune Lucian Blaga, este un paradis în care viața nu cunoaște masca, 

regresiunea, destrămarea. Pădurea traduce întemeierea, vorbește despre vârstele și anotimpurile 

lumii. (...) Pădurea sadoveniană are vârstele istoriei: ea modifică și creează o psihologie umană în 

acord cu fenomenologia ei, cu fauna ei, cu anotimpurile ei, cu evoluția evenimentelor sociale 

determinând o filosofieˮ
20

. 

Raportându-ne la o natură neperturbată, care posedă mereu aceleași însușiri (atâta vreme cât 

ființele vii se integrează), tentația de a crede într-o monotonie și o linearitate a acesteia este în 

continuă ascensiune. La Sadoveanu, însă, descrierile de natură capătă un sens nou, deoarece „fauna 

autohtonă, «natura vie», de pe pământ, din aer și din ape este reprezentată cu desăvârșită 

autenticitate, sub nesfârșite ipostazeˮ
21

. 

Nicolae Manolescu identifică două teme mari care domină în scrierile scurte sadoveniene: 

„o temă a poeziei naturii și o temă a imaginației. Ele nu se pot despărți decât prin analiză. Cea dintâi 

predomină în Țara de dincolo de negură, Împărăția apelor și Valea Frumoasei, cea de a doua, în 

Poveștile de la Bradu Strâmb. Așadar, o temă a naturii și una a literaturii, ca pretutindeni la 

Sadoveanu, întâlnindu-se și răspunzându-și, în neașteptate variațiuni muzicaleˮ
22

. În periplul 

întreprins de noi, vom avea în vedere prima temă enunțată de Manolescu, tema naturii, întrucât 

natura reprezintă cadrul comun al imaginarului sadovenian. 

Într-o altă ordine de idei, Cristian Livescu afirmă că „Sadoveanu are știința unei reflectivități 

ascunse a umanului care încearcă să-și recapete libertatea dând curs unui destin împlântat adânc în 

mișcarea naturii – o natură matriceală, prin care eroii trec marcați de pacea sau neliniștea unei 

somnolențe aidoma celei prenataleˮ
23

. Astfel, natura matricială îi induce eroului starea primordială, 

îl învăluie cu izul unui spațiu matern. Natura poate fi percepută ca un topos primordial, general, 

generator al multitudinii de forme pe care spațiul le posedă în scrierile sale. Perceperea matricilor și 

semnificațiilor acestor toposuri facilitează procesul de inițiere a cititorului pe meleaguri virgine, 

străbătute doar de sufletul unui autentic iubitor al naturii.  

Prin urmare, elemente precum sălbăticia, izolarea, inițierea, liniștea, tăcerea, ocrotirea 

întregesc acel tablou fascinant al povestirilor lui Sadoveanu, devenind, totodată, tipologii de spații 

prezente în aceste opere. Astfel, zugrăvim imaginea naturii prin prisma singurătății munților și a 

liniștii văilor, oprindu-ne asupra spațiilor singurătății și ale tăcerii: „cu toate acestea eram tot mai 

singuri, într-o pustie. Urcam la deal printr-o râpă adâncă de brazi. Brazi încremeniți, bătrâni și 

                                                             
17 Ibidem.  
18

 Ibidem, p. 25.  
19 Marcel Brion apud Mihail Sadoveanu. Teme fundamentale, ed. cit., pp. 76-77. 
20 Zaharia Sângeorzan, Mihail Sadoveanu. Teme fundamentale, Editura Minerva, București, 1976, pp. 86-87. 
21 Ion Bălu, op. cit., p. 11. 
22 Nicolae Manolescu apud Studii despre opera lui Mihail Sadoveanu, ediție îngrijită, prefață și bibliografie de Ilie Dan, 

Editura Albatros, București, 1977 , p. 204. 
23 Cristian Livescu, Scene din viața imaginară. Eseuri critice, Editura Cartea Românească, București, 1982, p. 145. 
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scufundați. Treceam cu negura cătră noaptea de sus - și sunetele clopotelor se întorceau îndărăt, 

cătră văi, ca niște paseri fără numeˮ
24

. Pe culmile acestor singurătăți, procesul cinegetic întreprins 

de scriitor capătă noi proporții, intensificând trairile vânătorului „vremea trecea, goana nu mai 

venea. Probabil că se abătuse în alte ponoare și văi. Mă cuprinsese întrucâtva o stare de amorțire a 

cugetării, căci nu făceam asemenea reflexie și urma să aștept, cu toate fantasmele de umbră care se 

strecurau din toate părțile spre Leharcea, pe labele lor joaseˮ
25

. 

 În povestirea Ucenicie într-o breaslă veche  este urmărit procesul de inițiere în sfera 

cinegetică al unui tânăr  iubitor de frumos autentic, pătimaș în așa manieră încât: „în afară de aceste 

imagini și ecouri, împletite cu bucuria tinereții, în sufletul lui nu mai era nimic. Toate legăturile cu 

lumea dispăruseră. Cărțile de școală și profesorii, fierberea impură a tărgușorului de provincie 

căzuseră în întuneric, ca păpușile în cutia lor. Din adâncimile subconștientului, un fior necontenit 

tremura cătră suprafață. Toată ființa lui era liberă și atentă. Atentă vânătoreșteˮ
26

. Inducerea într-o 

stare de graniță dintre contemplare și concentrare, salvează fizic, moral și spiritual tânără ființa, 

sustrăgând-o de la grijile vieții cotidiene, propulsând-o într-un spațiu al liniștii meditative. 

Povestitorul se salvează, în cele din urmă, pe sine, căci narează despre sine, la persoana a treia. 

Timpul petrecut de scriitor în regatul măreț al naturii, în acest topos privilegiat, l-a 

determinat să își însușească atributele unui inițiat, ale unui cunoscător fin al freamătului pădurii, al 

anotimpurilor naturii. Aflat în inima pădurii, în cea mai adâncă tăcere, într-un spațiu compensator, 

Sadoveanu își impregnează în suflet acele trăiri, apoi rememorează, în paginile povestirilor sale: 

„Rămăsesem înlemnit. Și nici astăzi nu înțeleg de ce am avut încredințarea imediată și întreagă că în 

urechi îmi sunase numele primăverii.  (...) Pușca mi-a rămas uitată în mână. (...) Am făcut o 

mișcare, ș-au plecat într-o clipă în cer ori în singurătățile Rarăului. Am rămas iar în tăcere și 

auzeam numai puhoaiele primăverii în prăpăstii depărtateˮ
27

. Inițierea sa în această formă perfectă a 

universului, natura, a constituit condiția primordială pentru ca natura să își deschidă porțile 

suflteului în fața acestuia. Ca inițiat, acesta a izbutit să perceapă suferințele naturii trecute prin 

ghearele unei ierni neiertătoare, ale cărei amprente sunt vizibile primăvara, iar tăcerea se revendică 

din starea de extenuare a naturii:  „În tăurile negre parcă rămăseseră cuibarele și ouăle părăsite ale 

balaurilor viscolelor și furtunilor, care au trecut peste lumea noastră în luna lui faur. Fagi și plopi 

rupți și dărâmați mărturiseau bătăliile trecute. Pădurea păstra încă în cuprinsul ei o mâhnire ș-o 

oboseală. (...) Aici, în adâncuri, nu fâlfâiau zboruri, nu țârâiau glasuri. Era neclintire și tăcereˮ
28

. 

Constatând ciclicitatea și puterea de regenerare a naturii, într-o altă povestire, Sadoveanu descrie o 

altă vârstă, mai întârziată și mai tihnită, a primăverii:  „Dimineața se deschisese curată și însorită; 

prin bolțile pădurii nu aburea niciun fior de vânt. Copacii bătrâni și tufărișurile așteptau cu 

solemnitatea minunea învierii și purtau pe vârfuri muguri grași, ușor crăpați, ca niște crisalide din 

care trebuiau să nască noianuri de frunze. Nu erau încă decât o nădejde, un zâmbet fumuriu și 

luminos. Iar foile moarte ale toamnei trecute ne foșneau sub pași. Pe-alocuri, de pe piscuri, vedeam 

cerul înalt până la munți, și văi depărtate în alte păduri mereie și afundeˮ
29

. Așadar, în povestirile 

sadoveniene, ciclicitatea anotimpurilor în natură, vârstele acestora sunt conturate în cel mai veridic 

mod, deoarece scriitorul sesizează atât metehnele și durerile naturii din aceste răstimpuri, cât și 

momentele de splendoare, de glorie, de înmugurire și înviere. 

Pornind de la partea teoretică a acestui studiu, prin prisma căreia înțelegem semnificațiile 

naturii, din teoriile deja enunțate, și ajungând la ideea că natura constituie un topos privilegiat în 

proza scurtă a lui Sadoveanu, conchidem că pătrunderea în acest spațiu  arhetipal presupune 

respectarea unor legi nescrise, impuse de vârstele naturii. Integrarea și inițierea în acest topos 

                                                             
24 Mihail Sadoveanu, Caprele lui Sfântu Antonie, în vol. cit., p. 199. 
25 Mihail Sadoveanu, Dihania singurătății, în vol. cit., p. 292. 
26 Mihail Sadoveanu, Ucenicie, într-o breaslă veche, în vol. cit., p. 27. 
27 Mihail Sadoveanu, În singurătățile Rarăului a cântat cucoșul sălbatic, în vol. cit., pp. 215-216. 
28 Mihail Sadoveanu, Veverița, în vol. cit., p. 252. 
29 Mihail sadoveanu, Aprilie, - o clipă, în vol. cit., p. 307. 
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reprezintă condițiile esențiale pentru ca omul să fie capabil să părtundă în singurătăți solemne, în 

aria liniștilor originare.   
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Abstract:The fantastic is contrary to the explanable, the real, the balance. The representation of fantastic is 
also achieved through the characters world, in relation to the objects, so with the environment. In literature, 

the fantastic has overwhelmed many forms of expression and expression. The fantastic has the intrusion of 

the unusual fact in the daily banal, without any plausible explanations for the insolvency of this situation. 
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 Ĩn cadrul proiectul de cercetare cu titlul „Fantastic, oniric și mitic în proza anilor ‘60‖,  

vizez analiza și sistematizarea prozei scurte aparținând acestei generații, pe care o voi valorifica, 

cu scopul de a  a contura  legãtura unei generații, de a face o prezentare veridică asupra prozei 

generaţiei ‘60 în paralel cu cea contemporană, accentuând interesul pe care îl prezintă 

conceptele: fantastic,oniric şi mitic. Preocuparea pentru temă a aparut din dorinţa de a oferi o 

imagine de ansamblu asupra acestor aspecte, prin găsirea unor răspunsuri adecvate și pertinente 

la întrebări-model precum: De ce exista decalaje? Ce se scria important în Occident? Dar la noi? 

Caracterul fantastic al operei reprezintă o valoare intrinsecă? Care sunt miturile autohtone sau 

universale, abordate de autori în scrierile ficționale? Mi-am propus să parcurg conținuturile mai 

puțin revelate ale operei, să descopãr semnele, simbolurile, ajungând în substratul textului 

narativ. Această categorie a esteticului, fantasticul, a suscitat mereu interesul, atât al scriitorilor, 

dar mai ales al cititorilor. Roger Caillois a încercat să definească fantasticul analizând temele 

:"tema eului" și "tema tuului". Prima temă vizează raportul "eu-lume"- fiinţele 

supranaturale,soarta,jocul cu timpul iar a doua "temele privirii" -confuzia între vis și realitate.
1
  

În cadrul unei cărti consacrate în întregime fantasticului „Proza românească şi vocaţia 

originalităţii‖, scriitorul Ovidiu Ghidirmic structurează conceptul de fantasticul în : mitologic, 

filosofic şi enigmatic.
2
 Pentru conceptul de fantastic mitologic selectează scriitorii: Fănuş Neagu 

(Fantasticul legendar şi baladesc. Dimensiunea mitică a spaţiului dunărean) şi Ştefan Bănulescu 

(Între fabulos şi feeric. O mitografie a Bărăganului), pentru fantasticul filosofic –Mihai 

Eminescu (Moştenirea prozei eminesciene ) iar pentru fantasticul enigmatic şi absurd: realismul 

fantastic, autorul îşi axează atenţia asupra lui Mateiu I. Caragiale (Deschidere cu Mateiu I. 

Caragiale), Ion Vinea (Ion Vinea şi vocaţia misterului), Al. Philippide (Al. Philippide în 

orizontul neoromantismului) şi D. R. Popescu (D. R. Popescu şi realismul fantastic). Istoricul și 

criticul literar ,Dumitru Micu, prezintă fantasticul în cadrul unor capitole din „Istoria literaturii 

române‖: in Capitolul III „Realismul neţărmurit. Onirism, alegorism, parabolism, fantastic, 

meditaţie‖,expune  despre acest concept în operele lui Ştefan Bănulescu, D. R. Popescu, George 

Bălăiţă, Sorin Titel) iar în  Capitolul IV „Fantasticul, senzaţionalul, ludicul‖
3
. Fantasticul se 

produce în momentul în care are loc intruziunea sacrului în profan. Fantasticul parcurge astfel 

                                                             
1 Roger Caillois,In inima fantasticului,Editura Meridiane,Bucuresti,1971,pag 45 
2 Dumitru Micu. Istoria literaturii române. De la creaţia populară la postmodernism. Bucureşti, Editura Seaculum I. 

O., 2000,pag 800 
3 Dumitru Micu. Istoria literaturii române. De la creaţia populară la postmodernism. Bucureşti, Editura Seaculum I. 

O., 2000, p. 846 
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toate formele de artă: începând cu textul poetic, proză, pictură, scluptură, şi culminând cu 

filmul. Interesul pentru fantastic s-a manifestat îndeosebi în pictură, prin critica de artă, la 

următorii reprezentanţi: Roger Caillois „În inima fantasticului‖, Tzvetan Todorov „Introducere 

în literatura fantastică‖. Fantasticul (reprezentat prin supranatural, inexplicabil, imposibil, ireal, 

iraţional) este contrar explicabilului, realului, echilibrului. Fantasticul este considerat  atât un 

concept estetic, cât şi  un gen literar. Fantasticul se comunică şi funcţionează optim la nivelul 

imaginii, motiv al întâlnirii dintre subiect şi imagine (imaginea, centru al fantasticului, poate fi 

mentală/vizuală (în cazul fantasticului literar) sau artistic/vizuală (în cazul fantasticului 

ecranizat sau a fantasticului de scena). În acest caz, prin întâlnirea subiectului cu imaginea, are 

loc o contopire, prin care durata „pare abolită şi coerenţa perceptivă distrusă. Reprezentarea 

fantasticului este realizată şi prin intermediul lumii personajelor, în raport cu obiectele, deci cu 

mediul: „Ceea ce imprimă operei un caracter fantastic sunt raporturile dintre personaje şi 

obiecte.‖
4
. 

Fără îndoială că savantul și scriitorul Mircea Eliade a contribuit esențial la impunerea în 

literatura română a prozei fantastice moderne. El însuși a teoretizat conceptul de fantastic, a afirmat, 

în interviuri și în eseul Fragmente (publicat în cartea de studii Oceanografie), opiniile lui despre 

fantasticul folcloric, insistând asupra unor caracteristici ale acestuia și despre elementele specifice 

care permit unei scrieri să fie definită operă fantastică. În interviul dat cu prilejul publicării 

romanului Domnișoara Christina, aprecia în mod deosebit acțiunea fantastică într-o creație 

românească, diminuând exagerat importanța atmosferei  și a tehnicii narative, și continua: „În 

primul rând e nevoie de o acțiune fantastică, de intervenția unor agenți extra-umani, care să 

transforme un episod într-un destin și o stare sufletească într-un delir.‖ În eseul Fragmente, Mircea 

Eliade este preocupat de fantasticul folcloric, discriminând fabulosul individual, care echivalează cu 

nevroza, de prezența fantasticului într-o colectivitate, pe care teoreticianul îl numește folclor. Și 

insistă: „Fantasticul irațional (teluric sau celest) este asemenea unei limfe care străbate prin tot 

organismul vieții asociate, îndată ce se izolează, se individualizează, limfa se 

descompune…Povestirile fantastice, chiar scrise de un geniu ca Edgar Poe, îți repugnă prin 

exaltaţiile lor nevrotice, bolnave, inumane, demonice. Mircea Eliade credea că fantasticul folcloric 

aduce în prim-plan nemijlocit o realitate irațională și concreta, în același timp, cu o experiență 

asociată, în care s-a concretizat intuiția globală a vieții și a morții.‖Dacă suntem atenți la nuanțe, 

observăm că Mircea Eliade nu respinge proza fantastică a unui geniu ca Edgar Poe, ci exprimă 

starea afectivă pe care compunerile marelui scriitor o produce în sensibilitatea cititorului. El nu 

neagă aportul lui Edgar Poe la crearea premiselor prozei fantastice moderne, așa cum pretinde 

Eugen Simion. Și tot același critic literar diminuiază, pe nedrept, importanța prezenței elementului 

irațional, miraculos, întruchipate de reprezentările vampirice, potențând,  discutabil, moralitatea în 

care cititorul concepe supranaturalul și-l trăiește. Este evident că sursele de inspirație ale lui Mircea 

Eliade, în realizarea prozei fantastice sunt: folclorul românesc (Domnișoara Christina și Șarpele), 

romanele și povestirile concepute modern de savantul indianist în urma experiențelor spirituale și 

culturale hinduse, de practicile yoga, de șamanismul și tantrismul indian (Secretul doctorului 

Honigberger și Nopți la Serampore). Revenind la romanele concentrate Domnișoara Christina și 

Șarpele, putem observa viziunea onirică, prezența vampirilor, visul împovărat de erotism, femeia-

strigoi  și întâlnirea acesteia în imperiul lui Hymnos cu personajul citadin-oaspete,pictorul Egor. 

Dialogul suprafiresc,hipnotic, dintre fantasma Christinei și artist este tributar mitului hyperonian 

întâlnit în "Luceafărul" și de imaginile onirice din nuvela "Sărmanul Dionis". În timp ce 

G.Călinescu califică romanul"ca pe o poveste romantică cu vampiri într-o nuanță mai senzorială", 

Eugen Simion preciza "Domnișoara Christina este foarte bine construit", că prezența vampirică se 

află într-un plan secund. Opera"Șarpele" este o narațiune care tratează tema dragostei ,nu probe 

                                                             
4 Eugen Simion „Sfidarea retoricii. Jurnal german‖, Bucuresti, Editura Viitorul Romanesc, Bucureşti, 1999, cap. 

„Fantasticul real‖, p. 59 
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inițiatice,într-o viziune magică și onirică. Inițierea erotică în oniric a Dariei se prelungește într-un 

topos silvestru din mijlocul unui lac vrăjit,amintind de insula Euthanasius .Tendința criticului Eugen 

Simion ,în interpretarea romanului este să supraevalueze cartea ,considerând-o "o narațiune 

frumoasă de dragoste în care este implicată experiența magică." Mircea Eliade afirma că secolul al 

XIX-lea dominat de sociologie și etnografie ,a influențat considerabil proza fantastică modernă 

revelând simbolurile,ritualurile,comportamentul omului arhaic. Obsedat de spațiul magic,  

Shambala, un topos simbolic al eliberării totale de teluric ,al fericirii absolute,personajul-narator 

dorește să găsească acest spațiu sacru,să evadeze din mediul concret,,material și să se transmute cât 

mai repede și definitiv în cronotopul ideal,ascuns privirii profane. Exceptând intriga 

polițistă,regăsesc o problematică filozofică ,metafizică- ieșirea din timpul și spațiul profan ,uman 

prin utilizarea practicilor yoga,și disimularea în toposul invizibil,sacru. Dintotdeauna omul a avut 

aspirația secretă către altă lume,imaginară ,diferită de existența cotidiană,limitatoare pentru 

orizontul său de aspirații. Unii psihologi consideră că omul este înzestrat cu fantezie predestinată 

să-i suplinească deficitul de existență ,neîmplinirile din viața .În literaturã,fantasticul a îmbrăcat de-

a lungul timpului numeroase forme de manifestare și de expresie. Există un fantastic al situațiilor 

primordiale ,al timpurilor originare ,manifestate prin hierofanii și acte revelatorii. Basmele au creat 

o lume fabuloasă ,în care eroii excepționale se luptă cu forțele malefice pentru a asigura victoria 

binelui. Fantasticul are ca trăsătură intruziunea faptului neobișnuit în banalul cotidian,fără a se găsi 

explicații plauzibile pentru insolitul acestei situații. Pentru a-și impune modul de manifestare 

,fantasticul se prevalează de o fisură a ordinii existente ,care creează o stare de incertitudine,de 

ezitare,din partea personajului și a cititorului,în înțelegerea unor situații,întâmplări,manifestări ale 

realului. 
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Abstract: In his composition, the fairy tale follows a certain stereotypy, a certain pattern. The characters of 

the fairy tale are also built according to this specific scheme. Always in fairy tale characters are at the 
antipode - the hero of the fairy tale is good, while the negative character is evil. In the battle between good 

and evil, good always wins, fairy tale being a deeply moralizing construction. 

Heroes in fairy tales embodies positive characters. They may be of all social categories, may have 
supernatural powers or not, but are, without exception, beautiful, of high moral and ethical qualities. 

 

Keywords: fairy tale, heroes, stereotypy, moral qualities, bravery. 

 

 

Şăineanu definea basmul ca fiind istorisirea unei întâmplări închipuite cu începutul stereotip: 

a fost odată... și al cării element principal e miraculosul (smei, balauri, zâne, feți-frumoși): lume ce 

gândeařn basme și vorbeařn poezii EM.
1
 

Nu doar începutul este stereotip, ci basmul în ansamblul său - alcătuirea lui respectând o 

schemă,  un tipar specific. 

În această stereotipie intră și personajele basmului. Ele sunt construite după o schemă 

specifică. În basm personajele se află la antipod - eroul basmului reprezintă binele, în timp ce 

personajul negativ reprezintă răul. În lupta dintre bine și rău, binele învinge întotdeauna, basmul 

fiind o construcție profund moralizatoare.  

Eroii din basme întruchipează personajele pozitive. Aceștia pot fi din toate categoriile sociale, 

pot avea sau nu puteri supranaturale, dar sunt, fără excepție, frumoși, cu înalte calități morale și 

etice.  

În cele ce urmează vom face o sumară analiză a eroilor pozitivi din basmele românești. 

Din punct de vedere social, pot fi atât feciori de împărat, cât și oameni simpli din popor. 

Astfel, Prâslea-cel-Voinic era fiul cel mic al unui împărat care avea trei fii. (Prâslea-cel-Voinic 

și merele de aur, basm cules de Petre Ispirescu) 

În Sarea în bucate împăratul avea trei fiice. 

De altfel, în foarte multe dintre basme întâlnim împărați care au trei fii sau trei fiice, iar 

mezinul ori mezina sunt eroii basmului, reușind să treacă cu bine peste toate încercările.  

Părinții au de obicei trei feciori sau trei fete: acest număr revine în cele mai multe povești și în 

mai toate feciorul cel  mai mic și fata cea mai mică reușesc singuri în întreprinderile lor.
2
 

Aceasta nu este, însă, o regulă. Tot în Sarea în bucate, de exemplu, împăratul avea un singur 

fiu, care se căsătorește cu fiica cea mică a împăratului cu trei fete, despre care am amintit mai sus. 

În basmul Aleodor împărat, atât eroul basmului, Aleodor, fiu al unui împărat, cât și cea care i-a 

devenit soție, frumoasa fiică a lui Verdeş împărat, erau singuri la părinți.  

În basme orice este posibil, prin urmare nu trebuie să fie neapărat fiu sau fiică de împărat; 

întâlnim mulți alți eroi din clase sociale modeste: ciobănași, pescari, fete sărace, orfani și orfane 

care ajung să se bucure de o viață îmbelșugată și fericită, ca răsplată pentru vitejia lor ori a 

                                                             
1 Lazăr Șăineanu, Dicționar universal al limbei române, ediția a 8-a, Editura „Scrisul Romanesc‖, Craiova, 1938, p. 56; 
2 Lazăr Șăineanu, Basmele române, Editura Minerva, București, 1978, p. 35; 
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celorlalte calități fizice și morale cu care sunt înzestrați. Aceasta deoarece în basme întotdeauna 

binele învinge, iar eroul este răsplătit din belșug.  

Numele eroului din basm este el însuși sugestiv privind calitățile morale și, mai ales, fizice: 

Făt-Frumos, Făt-Frumos cu părul de aur, Prâslea-cel-Voinic, Ileana Cosânzeana, George cel Viteaz. 

Eroii principali poartă cel mai adesea nume hiperbolice, tipice basmului, foarte puțin 

individualizate.
3
 

Frumusețea  fizică a eroilor este hiperbolizată: 

Cum îl văzură mesenii, îndată se rădicară şi se minunară; Făt-Frumos era atâta de mândru şi 

strălucitor, încât la soare te puteai uita, dar la el ba.
4
 (Făt-Frumos cu părul de aur, basm cules de 

Petre Ispirescu) 

 ...vorba îi curgea din gură ca mierea, boiul îi era așa de gingaș, încât îți venea să o bei într-o 

bărdăcuță de apă, perișorul subțire şi stufos îi cădea pe umeri în unde, faţa-i are pe vino-ncoace, 

ochii ăia marii, frumoși și vioi de te bagă-n boale, mânuşiţa aia micuţă și piciorușul ca de zână...
5
  

(Ileana Simziana, basm cules de Petre Ispirescu)  

Nu doar frumusețea fizică este hiperbolizată, toată caracterizarea eroilor din basme conține 

figuri de stil la superlativ, aceștia fiind prezentați ca fiind perfecțiunea întruchipată. Sunt viteji, 

înțelepți, buni la suflet, corecți și iubitori de dreptate. 

Dintre toate virtuțile, vitejia eroului se află pe primul loc, în timp ce la eroine cumințenia și 

înțelepciunea se disting în mod special. Și - desigur - mai întâi de toate, eroii din  basme sunt foarte 

isteți, spre deosebire de zmei și alte personaje negative care, deși au, de multe ori, o forță mai mare 

decât eroii, stau în schimb foarte prost la capitolul "istețime", fiind foarte înceți în gândire.  

Este un om de acțiune, în jurul său se țese întreaga acțiune a basmului.  

Basmele nu duc lipsă de acțiune, dimpotrivă - am putea să le asemănăm din această privintă cu 

un roman de aventuri. Eroul explorează tărâmuri nemaicălcate de picior de om, se luptă cu zmei și 

balauri, este supus la probe și multiple încercări. Trăsăturile fizice și de caracter le aflăm în mare 

parte în timpul derulării acțiunii și nu doar prin caracterizarea directă facută de povestitor.  

Personajul pozitiv din basm nu este nicidecum lacom, de fiecare dată alege să primească drept 

răsplată a muncii sale obiectul cel mai vechi și mai nesemnificativ dintre toate. Această calitate îi 

este pe deplin răsplătită, obiectul ales dovedindu-se a fi, de fapt, cel mai valoros. 

De regulă, eroul este naiv și inocent. Aceste trăsături evidențiază mai degrabă curăția 

sufletească, în niciun caz vreun defect.  

În foarte multe basme eroii au puteri supranaturale. Astfel, Prâslea-cel-Voinic avea o putere 

supraomenească, întrecând cu mult puterea zmeilor cu care se lupta: 

Prâslea întrebă ce putere are zmeul şi îi spuse că aruncă buzduganul cale de trei conace; 

atunci el aruncă şi mai departe, lovindu-l în piept.[...]atunci strânse pe zmeu în braţe, îl ridică în 

sus şi, când îl lăsă jos, îl băgă până în genunchi în pământ; se opinti şi zmeul, ridică şi el în sus pe 

Prâslea şi, lăsându-l jos, îl băgă până în brâu; puindu-şi toate puterile, Prâslea mai strânse o dată 

pe zmeu de-i pârâi oasele şi, aducându-l, îl trânti aşa de grozav, de îl băgă până în gât în pământ 

şi-i şi tăie capul.
6
 (Prâslea cel voinic și merele de aur, basm cules de Petre Ispirescu) 

Chiar și atunci când eroii sunt oameni normali, fără puteri supranaturale, le vin în ajutor o serie 

de alte personaje auxiliare care dețin aceste puteri, eroul fiind astfel ajutat să iasă victorios în lupta 

cu personajul negativ. Astfel, basmele sunt presărate din belșug cu năframe fermecate, cai 

năzdrăvani, zâne, pești sau furnici magice, ființe himerice și multe, multe altele - deoarece, așa după 

                                                             
3 Ovidiu Bârlea, Mica enciclopedie a poveştilor românești, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1976, p. 58; 
4 Eugen Simion (coordonator), Basme populare românești, volumul I,  Editura Academia Română – Fundația Națională 

pentru Știință și Artă, București, 2008, p. 468; 
5 Ibidem, p. 13; 
6 Ibidem, pp. 331-345; 
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cum spunea George Călinescu, când într-o naratiune lipsesc acești eroi himerici nu avem de-a face 

cu un basm.
7
 

Şăineanu prezintă astfel ajutorul primit de erou de la adjuvanți: 

În drumul său, Făt-Frumos întâlnește diferite animale (pește, corb, tăun, albină etc.), cărora 

le aduce vreun folos si ele-l ajută  apoi în grelele sale isprăvi, dându-i fiecare dintr-însele câte un 

semn de apel la nevoie (solz, pană, puf, aripă etc.). El se oprește uneori și pe la diferite ființe 

binefăcătoare, zâne sau sfinte, cari îi dau sfaturi și diferite talismanuri sau lucruri minunate: o 

basma, un săpun, o perie,  o gresie și un inel sau pieptene. După ce scapă fata răpită, eroul e 

urmărit de zmeu sau de zmeoaică și atunci aruncă în urmă pe rând acele obiecte cari se prefac 

succesiv în apă, noroi, pădure, munte și zid, zăbovind pe prigonitori și înlesnind fuga tinerilor. 

Când însă nici aceste expediente nu reușesc a opri pe zmei, fugarii înșiși se supun la un șir de 

metamorfoze, spre a se sustrage urmăritorilor. […] Mai adesea însă zmeul sau împăratul la care e 

trimis îl însărcinează cu diferite întreprinderi primejdioase (obicinuit în  număr de trei), pentru 

săvârșirea cărora e sfătuit de calu-i năzdrăvan și de o babă sau de un moș. Ajutorul principal il 

capătă însă de la animalele recunoscătoare sau de la niște tovarăși năzdrăvani (ca Frânge-Lemne, 

Sfarmă-Piatră, Gerilă, Flămânzilă, Setilă).
8
 

Aceste personaje auxiliare din basme numite adjuvanți, care au rolul de a-l ajuta pe erou să 

treacă cu bine peste toate încercările sunt și ele, alături de erou, personaje pozitive. 

De cele mai multe ori adjuvanții fac parte din rândul animalelor neagresive - cai, broaște,  gâze 

sau furnici. Ele dețin puteri supranaturale, însă nu le folosesc pentru a face rău, ci dimpotrivă,  

pentru a ajuta personajul pozitiv să învingă în luptă. Foarte rar se întâmplă ca eroul să fie ajutat de 

un animal agresiv, dar chiar și atunci ajutorul primit este însoțit de pericolul de a fi ucis: 

Pre când se gândea și se plângea dânsul, auzi un țipăt și o văietare care îi împlu inima de jale; 

se uită împregiur și văzu un balaur care se încolăcise pe un copaci și se urca să mănânce niște pui 

de zgripşor. Scoase paloșul Prâslea, se repezi la balaur și numaidecât îl făcu în bucățele. 

Puii, cum văzură, îi mulțumiră și-i ziseră: 

Ŕ Vino încoa, omule viteaz, să te ascundem aici, că, de te va vedea mama noastră, te înghite de 

bucurie. [...] 

- Dacă nu era binele ce mi-ai făcut și rugăciunea puilor mei, mai că te mâncam.
9
 (Prâslea cel 

voinic și merele de aur, basm cules de Petre Ispirescu) 

Eroul se evidențiază prin modestie - mezinul fiind luat în râs de tatăl său și de frații mai mari, 

însă el răspunzând cuviincios și fără a se mândri cu succesul obținut. Dacă-l luăm ca exemplu tot pe 

Prâslea-cel-Voinic, acesta răspunde fără nici o urmă de mândrie atunci când este luat peste picior de 

tatăl său: 

Ŕ Tată, atâţia ani l-ai ţinut, ai suferit atâtea necazuri după urma acestui pom, mai lasă-l, rogu-

te, şi anul acesta, să-mi încerc şi eu norocul. 

 Ŕ Fugi d-aci, nesocotitule, zise împăratul. Fraţii tăi cei mai mari, atâţi şi atâţi oameni voinici 

şi deprinşi cu nevoile n-au putut face nimic, şi tocmai tu, un mucos ca tine, o să izbutească? N-auzi 

tu ce prăpăstii spun fraţii tăi? Aici trebuie să fie ceva vrăji. 

Ŕ Eu nu mă încumet, zise Prâslea, a prinde pe hoţi, ci zic că o încercare de voi face şi eu, nu 

poate să-ţi aducă nici un rău.
10

 (Prâslea cel voinic și merele de aur, basm cules de Petre Ispirescu) 

Întâlnim de cele mai multe ori în basme și falși eroi. Aceștia sunt, de obicei, frați ai 

personajului principal. Ei își arogă titlul de învingători în lupta cu personajul negativ și își însușesc 

pe nedrept roadele victoriei.  

Personajul pozitiv din basm este, în general, iertător, însă - deoarece iubește dreptatea - se 

întâmplă în multe basme să ceară ca falșii eroi să fie pedepsiți de Dumnezeu. Autorii anonimi erau, 

                                                             
7 George Călinescu, Estetica basmului, Editura pentru literatură, București, 1965, p. 7; 
8 Lazăr Șăineanu, Basmele române, Editura Minerva, București, 1978, pp. 36-37; 
9 Eugen Simion (coordonator), Op. cit., pp. 340-341;  
10 Ibidem, p. 332; 
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cu siguranță, persoane profund religioase, iar basmul fiind o operă moralizatoare, respectă 

principiul creștin de a-l lăsa pe cel care ți-a greșit "în plata Domnului". De remarcat că însuși eroul 

se lasă astfel, deoarece știe că el este nevinovat,  iar Dumnezeu este drept şi-i plătește fiecăruia după 

faptele sale:         

Ŕ Tată, eu îi iert şi pedeapsa să o ia de la Dumnezeu. Noi vom ieşi la scara palatului şi vom 

arunca fiecare câte o săgeată în sus şi Dumnezeu, dacă vom fi cineva greşiţi, ne va pedepsi. 

  Aşa făcură. Ieşiră câte trei fraţii în curte, dinaintea palatului, aruncară săgeţile în sus şi, 

când căzură, ale fraţilor celor mai mari le căzură drept în creştetul capului şi-i omorâră, dar a 

celui mai mic îi căzu dinainte.
11

 (Prâslea cel voinic și merele de aur, basm cules de Petre Ispirescu) 

Despre rolul îndeplinit de erou în basm, aflăm din definiția basmului formulată de Nicolae 

Constantinescu: 

Basmul este o narațiune orală, de mari dimensiuni,[...] în care un erou, de regulă uman,  se 

confruntă cu adversari veniți din lumea non-umanului (zmei, balauri, zgripţuroaice, draci), pe care 

îi învinge prin forțele proprii sau, cel mai adesea, cu sprijinul unor personaje ajutătoare 

(adjuvanți), ființe umane sau animale dotate cu însușiri supranaturale.
12

  

Datorită stereotipiei basmelor, acestea au putut fi clasificate în funcție de diferite aspecte,  unul  

dintre aceste aspecte fiind funcțiile îndeplinite de personaje in basm.  

Conform lui V.I. Propp, autorul cărții Morfologia basmului, funcțiile personajelor reprezintă 

[…] elementele fundamentale ale basmului…
13

 

Propp a delimitat un număr de 31 de funcții. Toate aceste funcții sunt repartizate după 

personaje, structurate într-un mod logic denumit de către Propp sfere de acțiune. 

Privind mai atent la funcțiile pe care Propp le-a încadrat în sfera de acțiune a eroului, gândul te 

poartă către un fel de călătorie inițiatică pe care eroul basmului o întreprinde. Fiecare funcție din 

sfera de acțiune a eroului pare a fi o probă in drumul acestuia spre maturizare.  

De altfel, mulți cercetători au asemănat acțiunea întreprinsă de erou in basm cu o călătorie 

inițiatică.  

Nu putem să nu remarcăm faptul că există o mare asemănare cu aceasta. În primul rând, este 

vorba de vârsta eroului, în cele mai multe dintre basme acesta fiind foarte tânăr, la trecerea de la 

etapa copilăriei la cea de bărbat.  

Într-un studiu intitulat Miturile și poveștile cu zâne Mircea Eliade este de părere că basmul 

repetă pe un alt plan şi cu alte mijloace un scenariu de inițiere imaginară pe care omul modern nu o 

sesizează, dar citind un basm beneficiază, de fapt, inconştient, de inițierea imaginară oferită de 

basm. 

Ne-am putea întreba deci dacă basmul minunat nu cumva a devenit foarte de timpuriu un 

dublet facil al mitului şi al ritului de inițiere, dacă nu cumva a avut acest rol de a reactualiza 

probele de inițiere la nivelul imaginarului şi al oniricului.
14

   

Conform marelui nostru istoric al religiilor și cercetător al mitului, basmele au o evidentă 

structură inițiatică, însă scenariul de inițiere este imaginar, nelegat de un context istorico-cultural și 

exprimă o comportare anistorică, arhetipică a sufletului.  

Așadar, nu este de neglijat ideea unei călătorii inițiatice a eroului din basm, în urma căreia 

acesta intră într-o nouă etapă a vieții, aceea de bărbat, călit fiind în focul încercărilor, a probelor 

inițiatice. 

Principalul rol al eroului din basm rămâne acela de exemplu demn de urmat, deoarece binele 

învinge întotdeauna răul, iar faptele bune și vitejia nu rămân niciodată nerăsplătite. El este, prin 

urmare, un purtător de mesaj. 

                                                             
11 Ibidem, p. 345; 
12 Nicolae Constantinescu, Studiu introductiv în Basme Populare Românești, partea I, Editura Academia Română – 

Fundația Națională pentru Ştiință și Artă, București, 2008, p. XI; 
13  V. I. Propp, Morfologia basmului, Editura Univers, București, 1970, p.26; 
14 Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Editura Univers, București, 1978, p. 189; 
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Abstract:This study seeks to present an unknown cultural lineage in the history of Western 

depictions of monsters. De rerum natura, a first-century BC epic poem, is a materialist 

manifesto that influenced the young Karl Marx, Lucretius being mentioned in his doctoral 
dissertation, as well as influencing the development of twentieth-century Marxist philosophy in 

the works of Louis Althusser. While it is debatable whether this epic and didactic poem actually 

started the Renaissance or contributed significantly to it, given the complexities of the cultural 
period, it is evident that, in regard to monster theory, the poemřs rationalistic stance is a key 

departure from the superstitious and religious terrors that accompanied the image of strange 

beings or the presence of individuals with disabilities. A rational denial of monsters reappers in 

eighteenth-century France, when the baron dřHolbach translates Lucretiusř poem and his salon 
appropriates ideas about fears as the source of religion, the world of matter and devoid of 

supernatural, which means the denial of extraordinary beings like monsters. A cultural analysis 

discovers how the image of monsters was used to repress or demonize individuals with 
disabilities, and in the case of individuals like hermaphrodites, the political realm had to figure 

out their place in the familial frame. 

 
Keywords: monsters, materialist manifesto, rationalistic stance, disabilities, devoid of supernatural. 

 

 

Introducere 
Titus Lucretius Carus, Lucrețiu (cca. 99 – cca. 55 î.e.n.) este autorul unui poem filosofic, De 

rerum natura, în care este expusă o viziune raționalistă despre lume al cărei scop este eliberarea de 

iluziile care întrețin frica de moarte și o viață trăită conform principiului epicurean numit ataraxia, 

adică echivalarea fericirii cu liniștea sufletească. Produs în secolul I î.e.n., supraviețuirea poemului 

epic al lui Lucrețiu și descoperirea sa se datorează purei întâmplări. După impunerea creștinismului 

în teritoriile fostului Imperiu Roman, epicureismul este uitat și lucrările lui Epicur sunt distruse 

(Greenblatt 2014:140). Descoperit, în anul 1417, de către umanistul Poggio Bracciolini într-o 

mânăstire din spațiul german, De rerum natura, a impulsionat Renașterea, cel puțin în interpretarea 

din influenta cartea a lui Stephen Greenblatt, Clinamen. Cum a început Renașterea, și a evidențiat o 

lume similară cu a noastră în ceea ce privește accentul pe raționalitate și demitizarea scenariilor 

divine și postmortem. Cu toate acestea, textul prezintă curente falocratice puțin discutate în exegeza 

aferentă, unii comentatori preferând să vadă autonomie sexuală, în orice caz îndiferența față de 

cerințele sociale. Dacă cea mai mare parte a scrierilor lui Epicur au fost pierdute, poemul epic al lui 

Lucrețiu permite cunoașterea unei filosofii materialiste care a contribuit la dezvoltarea marxismului 

și a trasat o linie de observație raționalistă a figurilor monstruoase, de obicei tipologii umane care 

ieșeau din norme acceptate social; în cercetările filosofice din prezent, este recuperat materialismul 

din Antichitate și ființele monstruoase sunt privite din perspectivă psihologică, drept spaime și 

dorințe iraționale care trebuie depășite pentru atingerea idealului vieții liniștite – ataraxia.  

   

1. Descrierea cosmologiei epicuriene 

 
Conform lui Rémi Brague, sunt trei termeni care au descris, începând cu Antichitatea, 

viziunea despre lume. Cosmogonia și cosmografia existau în greaca veche, iar cosmologia apare în 
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limbajul științific la începutul modernității, fiind prezent în titlurile unor texte din secolul XVIII.
1
 

Cosmogonia narează maniera în care fiecare cultură își imaginează lumea și cuprinde mituri ale 

creației (prezente în comunitățile tradiționale) care pot preceda filosofia sau pot absorbi mituri 

veche într-o narațiune  servește o anumită ideologie; miturile pot fi inventate ,,pentru a ilustra o 

teorie filosofică anterioară, ca în dialogul Timaios al lui Platon‘‘(Brague 2012:12). Cosmografie 

înseamnă descrierea (graphein) lumii într-o geografie care include atât pământul, cât și ,,ansamblul 

universului vizibil‘‘, iar cosmologia implică prezența celor două noțiuni precedente și un 

metadiscurs care explică lumea și include prezența omului în lume, deci o antropologie, dar și o 

etică: ,,.[...] ea înglobează, de asemenea, o reflecție a modului în care omul poate realiza plenar ceea 

ce este […].‘‘(Brague 2012:14). 

În privința epicureismului, diferite mărturii indirecte, nu și texte despre care să se știe că au 

fost scrise de Epicur, afirmau că există mai multe lumi și zeii există și trăiesc în zonele dintre aceste 

lumi, adică în inter-mundii (intermundia este termenul latinesc, în greacă pluralitatea lumilor 

epicuriene se numea metakosmia) și sunt ,,absolut non-cosmici‘‘ fără a influența viața oamenilor; la 

rândul lor, oamenii trebuie să ajungă la idealul de a imita liniștea zeilor din cosmologia epicuriană: 

,,Imitarea zeilor rămâne un ideal care trebuie propus, dar acesta nu va mai însemna imitarea lumii; 

va însemna imitarea fericirii non-cosmice a zeilor. (Brague 2012:65). Rémi Brague observă că 

Lucrețiu aduce noutăți doctrinei lui Epicur, și așa cunoscută destul de fragmentar, dar nu se poate ști 

dacă ideile lucrețiene sunt originale: omul este îndepărtat din centrul peisajului și lumea nu este 

destinată lui, din simplul fapt că se găsesc vaste întinderi inospitalieri vieții umane și cea mai mare 

parte este cuprinsă de mări. (Brague 2012:66). Apoi, lumea este esențial instabilă și poate dispărea 

oricând (a se vedea versurile 95-97 din cartea a V-a), dar distrugerea nu are deloc implicații 

religioase, precum în religiile monoteiste (prin urmare, sufletul material dispare după moarte, nu 

ajunge într-o lume postmortem), ci este o distrugere provocată de catastrofe naturale, boli și 

epidemii – sfârșitul cărții a VI-a – și imprevizibilă (Brague 2012:67). 

 

2. Interpretări feministe și condiții sociale 
 

În prima jumătate a anilor ‘90, versurile din De Rerum Natura au stârnit o serie de dezbateri 

în privința falocrației autorului și a felului cum sunt reprezentate femeile în fragmente care se 

constituie în critici la adresa iubirii și atracției sexuale, dezbaterile presupunând discuții în privința 

locului femeilor în filosofia epicuriană – despre care opinia larg răspândită din studiile clasice era 

că școală filosofică imaginată de Epicur era o excepție în lumea grecească, femeile putând dezbate 

de la egal cu bărbații în Grădina epicuriană –, dar și răspunsuri din partea unor clasiciști care căutau 

să contextualizeze  doctrinele epicuriene și adaptarea acestor în cadrul societății romane din secolul 

I î.e.n. Pentru început, S. Georgia Nugent remarca faptul că poezia epică din Antichitate avea 

personaje masculine în prim-plan, de obicei plasate în cadrul unor comunități precum armata, 

orașul-stat, republica, imperiul.
2
 Despre un Epicur egalitar, Terry Eagleton observa că Marx admira 

disprețul filosofului grec pentru avere, aprecia pasiunea acestuia pentru  dreptate și libertate, rolul 

simțurilor în observarea lumii și atitutidinile luminate ale lui Epicur față de femei.
3
 Femeile în 

ipostaza de războinice apar în epopeile antice, dar sunt prezențe izolate și prezentate conform 

imaginarului masculine: în ipostază de pradă de război, femei care se sinucid din cauza unoriubiți 

infideli, soții ale căror soți mor în luptă sau își așteaptă soții, precum Penelopa, prostituție și alte 

perspective masculine. (S. Georgia Nugent 1994:179). Aici trebuie amintit că, în cercetarea 

                                                             
1 Rémi Brague, Înțelepciunea lumii. Istoria experienței umane a universului. Ediție nouă, revizuită de autor. Traducere: 

Cornelia Dumitru, Postfață: Virgil Ciomoș, Cluj-Napoca: TACT,2012. p. 11: ,,cosmografie‘‘apare și în latina 
medievală. 
2 S. Georgia Nugent, Mater Matters: The Female in Lucretiusř De Rerum Natura, Colby Quaterly, Volume 30, no.3, 

September 1994, p.179-205, p.179. 
3 Terry Eagleton, Materialism, Yale University Press, 2017, p. 3. 
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românească, Adriana Babeți a scris despre personaje feminine în ipostaze războinice, exemple 

remarcabile fiind amazoana Camila din Eneida lui Vergiliu și Pentesileea din Iliada homerică, dar 

prezetă și în Eneida: Camila este prezentă în categoria amazoanelor virgine care se luptă cu eroi 

mitologici (fără a se îndrăgosti de aceștia), inclusiv confruntare verbală și sunt ucise. Lupta cu eroi 

mitologici (Pentesilea versus Ahile) și lipsa pasiunii amoroase (Camila, regina volscilor, o versiune 

latină a Pentesileei) este considerată de Adriana Babeți o ,,relaxare a androcrației‘‘, autonomie care 

nu va mai exista în eposurile din creștinismul medieval, când femei războinice apar în ,,cataloage cu 

monștri‘‘ și li se atribuie o masculinitate extremă (practic, o imagine a monstruosului feminin din 

tradiție medievală), femeile războinice însoțite fiind de animale sălbatice precum feline mari. Cu 

toate acestea, literatura medievală păstrează personaje feminine, din tradiția clasică, în ipostaze 

războinice: exemplul Adrianei Babeți este Divina Comedie, unde Pentesilea și Camila apar în 

purgatoriu.
4
  

 Revenind la poemul lucrețian, S. Georgia Nugent pune întrebarea: ținând cont că 

epicureismul are imaginea unei școli filosofice în care femeile dezbăteau alături de bărbați în 

Grădina lui Epicur, și-a scris Lucrețiu poemul cu intenția de-a fi și de femei? Poemul este un discurs 

filosofic ce diseminează o cosmologie specifică și autoarea opinează că există un adresant masculin, 

iar bărbații sunt publicul-țintă al filosofiei epicuriene în versiunea lui Lucrețiu, în timp ce femeile 

fac parte din fundalul lumii materiale ale cărei cauzalități un adept epicurian trebuie să le cunoască 

și, așa cum reiese din cartea a IV-a, trebuie să fie mereu în garda în fața prezenței feminine (S. 

Georgia Nugent 1994:181). Astfel, subiectul care narează are o funcție masculină și obiectul asupra 

căruia se narează capătă caracteristici feminine (S. Georgia Nugent 1994:182). Corpul feminin este 

o metaforă pentru fecunditatea pământului care într-un trecut preistoric a crea și ființele 

monstruoase din cartea a V-a, oameni fără member sau fără ochi sau gură. Natura este 

incontrolabilă și irațională, precum corpul feminin, și viața terestră trece printr-o serie de stadii 

văzute de cercetătoare ca fiind echivalente cu etapele sociale prin care trecea o femeie romană, 

anume căsătoria, nașterea și constrângerea vieții casnice (S. Georgia Nugent 1994:184-185). 

Reducerea corpului feminin la materia terestră și invocația către Epicur de la începutul cărții a treia 

în care natura trebuie explorată și risipit orice mister în privința ei: 

 

,,Nici mă oprește pământul, adînc să pătrund cum în spațiu, 

Sub ale mele picioare, se înfăptuiesc orice lucruri. 

Și la priveliștea asta zeească plăcerea mă prinde, 

Se înfioară al meu suflet, căci firea, de tine silită, 

Smulsă din văluri se-ntinde oriunde deplin lămurită‘‘ 

(III. 26-30). 

 

este comparată de cercetătoare cu un sentiment răspândit în cultura științifică occidentală, anume că 

explorarea mediului înconjurător cu orice preț, indiferent de posibilele catastrofe ecologice, este 

benefică și omul de știință este un fel de erou al umanității (S. Georgia Nugent 1994:186). În 

privința deconstruirii iubirii amoroase, autorul latin pare a se concentra, în opinia autoarei, în jurul 

expunerii lipsurilor igienei feminine, astfel încât un bărbat are va dori să formeze o relație 

romantică de lungă durată va trebuie să facă față unui trup înseamnă o aglomerare de mirosuri greu 

suportabile:  

,,Și că din trupu-i întreg izvorăște a Venerei vrajă; 

Însă și altele sînt și trăirăm atît fără dînsa! 

Știm că și ea săvărșește ce face și ceea urîtă! 

Biata s-afumă și ea cu ce puturoase mirosuri,  

Că pîn‘ și slugile fug și-n ascuns își bat joc și-și fac semne!‘‘ 

(IV. 1173-1176). 

                                                             
4 Adriana Babeți, Amazoanele. O poveste, București, Polirom, 2013. A se vedea p. 127 și 364.  
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În privința acestor versuri, S. Georgia Nugent remarcă faptul că, în ciuda discuțiilor despre 

atomismul lucrețian și a opiniilor că atitudinile negative ale poetului latin despre iubire țin de etica 

austeră promovată de epicurieni, conform căreia o viață liniștită se poate obține doar prin reducerea 

la necesitățile stricte și la detașarea de cerințele sociale, nu a fost luată observată desconsiderarea 

femeilor prin reducerea corpului la mirosuri neplăcute și persistente, cu care un bărbat, dacă dorește 

o relație de lungă durată, trebuie să se obișnuiască. Însă una din cele mai damning acuze la adresa 

falocrației poetului latin privesc relatarea sa din sfârșitul cărții a V-a despre dezvoltarea civilizației 

agrare și inventarea țesutului, o activitate pentru care femeile sunt considerate incapabile, deși 

mărturiile istorice vorbesc această ocupație în rândul femeilor romane: 

,,Firea, apoi, a silit pe bărbat să lucreze cu lîna 

Mult înaintea femeii: cu mult pe aceasta o-ntrece, 

Mai priceput ca femeia-i bărbatul în orișice lucru[..]‘‘ 

(V. 1354-1356.) 

În poemul lucrețian, femeile par a fi reduse, în esență, la două roluri: corpul generator și corpul cu 

mirosuri respingătoare pentru bărbați (S. Georgia Nugent 1994:196).  

 Răspunzând uneia din principalele observații ale cercetătoarei de la Princeton, anume că 

poemul filosofic lucrețian presupune un lector masculin și un subiect feminin al cărui trup este 

echivalat cu materia didactică și prezentat în imagini deloc pozitive, Don Fowler opinează că 

epicureismul lui Lucrețiu face dovadă de imagini mai nuanțate în privința femeilor (Don Fowler 

2002:445). Acesta recunoaște că, deși epicureismul reduce la minim rolul sexualității, totuși, 

separarea radicală a dragostei de plăcerea sexuală și justificarea rupturii prin atitudini de repulsie 

față de corpul feminin este, în multe privințe, o atitudine deloc comună cu opiniile lui Epicur( Don 

Fowler 2002: 446). Tot nuanțat este și rolul atribuit de poetul latin naturii, ale cărei atribute 

feminine presupun crearea și ordonarea elementelor, iar lumea terestră feminizată este prea extinsă, 

în cadrul cosmologiei lucrețiene, pentru a fi considerată o atitudine pasivă în fața voinței masculine 

(Don Fowler 2002: 449). Un alt argument în favoarea poetului latin vizează filosofia epicuriană, a 

cărei posibilă feminizare (și considerată a avea valențe pozitive) se regășește în înseși teoria politică 

epicuriană: epicurienii respingeau implicarea în luptele politice și considerau că liniștea interioară 

este mult mai importantă decât ascensiunea socială, în timp ce masculinitatea romană era 

inseparabilă de lupta pentru puterea politică și presupunea parcurgerea promovarea progresivă în 

magistraturi, de unde acuzele filosofilor precum Cicero că epicureismul era o filosofie 

nemasculină.
5
 În acest punct se poate ridica o obiecție: adeptul epicurian alegea de bună voie să 

evite atracțiile politicului și să își ,,ascundă viața‘‘, cum se exprima Michel Onfray, însă femeile nu 

aveau drepturi politice din capul locului (a se vedea Mary Beard, SPQR). În timp ce femeile erau 

lipsite de drepturi civile și constrânse la parcursul existential mariaj-nașterea și creșterea copiilor, în 

timp ce adeptul epicurian putea alege să evite treptele promovării sociale, deci filosofia epicuriană 

era liber aleasă, chiar dacă pasivitatea social ar putea să însemne apropierea de principii feminine.
6
 

De altfel, Michel Onfray se opune abordărilor feministe și observă cât de mult a fost anexat poemul 

lucrețian. Sărăcia datelor despre viața sa a contribuit la partea negativă a receptării avută de poetul 

Lucrețiu în cultura occidentală, în primul rând fiind calomniat de apologeții creștini din perioada de 

sfârșit a Imperiului Roman, pentru care poemul său filosofic era creația unui individ dezechilibrat 

care s-a sinucis din cauza obsesiilor amoroase, condamnare prezentă și în studiile conservatoare, din 

perspectivă catolică. În primul rând, perspectiva religioasă predomină la sfârșitul secolului XIX, 

când un autor condamnă condamnă De rerum natura sub acuza că se abate prea mult de la morala 

creștină; apoi, când debutează Războiul Rece, intră în scenă conservatorismul anticomunist: în 

1946, Academia de Științe de la Moscova sărbătorea bimilenarul nașterii lui Lucrețiu și îl considera 

un precursor al materialismului dialectic. Răspunsul conservatorismului anticomunist susținea, prin 

intermediul cărții unui medic psihiatru, că poemul lucrețian nu prezintă niciun interes în situația în 

                                                             
5 Ibid.p. 450: ,,unmanly philosophy‘‘. 
6 Ibid. p. 451: ,,feminine principles‘‘. 
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care autorul a promovat o perspectivă pesimistă și  avut tendințe suicidare din cauza obsesiilor 

sexuale.
7
 După conservatori cold warriors, Michel Onfray prezintă critici feministe care văd în 

filosofia atomistă a poetului latin o dimensiune falocrată care anulează posibilitatea unei conexiuni 

afective, lecturi văzute de filosoful francez drept prejudecăți ale unor diferite epoci: ,,Materialismul 

atomist epicurean nu l-a făcut fericit pe Lucrețiu – dar care-s textele sau mărturiile pe care se 

bazează această apreciere? Prin fantasma ei de atotputernicie, această ideologie ar face imposibile 

iubirea, politica, relația cu celălalt sau cu muzica!‘‘(Onfray 2008:313). Într-adevăr, în cartea a IV-a 

din De rerum natura sunt versuri în care se insistă pe tulburările aduse de o relație amoroasă și 

monogamia este prezentată drept un ideal dificil deoarece se sprijină pe o serie de iluzii și, în 

situația în care atracția sexuală este la fel de naturală și irepresibilă precum setea, se recomandă 

promiscuitatea și relații cu prostituate 

 Martha Nussbaum analizează extins și pertinent rolul femeilor în cadrul filosofiei lucrețiene 

și a sentimentului amoros în cadrul relațiilor de cuplu, una din întrebări fiind dacă autorul latin 

inventează, într-adevăr, ,,libertinajul în forma lui modernă‘‘, așa cum se exprima Michel Onfray în 

cartea deja citată. Sau, așa cum crede Martha Nussbaum, diatribele împotriva iubirii și a 

comportamentelor feminine vizează un ideal, mai traditional, potrivit cu așteptările societății 

romane legate de căsătorie și viață de familie? Pentru început, Martha Nussbaum notează că 

anatemele aruncate de autorii creștini asupra lui Lucrețiu transmiteau cititorilor că trebuie să le fie 

milă de poet și să nu ia în serios criticile sale asupra dragostei; iar povestea cu sinuciderea, 

considerată păcat capital în creștinism și presupusă a fi fost provocată de o obsesie amoroasă, era 

menită a întări mesajul de excludere. Însă privirea asupra operei lucrețiene se schimbă pe măsură ce 

religia lasă loc laicității și filosofia materialistă (a nu se uita că poetul latin este unul din influențele 

culturii clasice asupra formării lui Marx)  contribuie la subminarea statului hegemonic al religiei, 

expunându-i rațiunile ideologice. Cum se exprimă Martha Nussbaum, toate atacurile lui Lucrețiu 

asupra credințelor tradiționale, de la sexualitate la religie, fac parte, în prezent, din propriile noastre 

mentalități.
8
 Pentru epicurieni, plăcerea sexuală, deși văzută a fi naturală, nu era considerate a fi 

necesară pentru o viață fericită (Martha Nussbaum 1994:152). De asemenea, Epicur nu era de acord 

cu căsătoria, cel puțin în cazul unui filosof, deoarece căsătoria și creșterea copiilor aduc multe 

probleme și perturbă liniștea, distrăgându-l pe filosof de la plăcerile cu adevărat importante (Martha 

Nussbaum 1994:152). Deși argumentele sale împotriva iubirii sunt din perspectivă masculină, 

Lucrețiu propune o terapeutică care trebuie să înlăture iluziile socio-religioase pentru ca relația 

sexuală să fie gestionată astfel încât finalitatea să fie familia. (Această opinie merge în răspăr cu 

interpretările feministe sau anarho-hedoniste ale lui Michel Onfray, dar Martha Nussbaum crede că 

poetul latin era mult mai conștient de rolul familiei în susținerea puterii politice) (Nussbaum 

1994:153). Astfel, desi femeile își ascund defectele corporale, poetul latin recomandă ca ambii 

parteneri să accepte diversele defecte și să abandoneze accepțiile mistice ale iubirii, să nu mai vadă 

actul sexual ca o uniune a unui eu cu  un altul și plăcerea să fie mutuală (accepția modern-laizicantă 

la care se referea Martha Nussbaum). Martha Nussbaum argumentează că importanța acordată vieții 

de familie aduce o extindere a sferei epicuriene a nevoilor și legăturilor umane, Lucrețiu fiind cel 

care a romanizat această filosofie și versurile care descriu evoluția existențială de la animalitate la 

primele instituții sociale (din cartea a V-a) cuprind și familia, deci se confirmă această mutație 

lucrețiană. (Martha Nussbaum 1994:162). Argumentația cercetătoarei este susținută și de versurile 

din finalul cărții a IV-a, care propun o imagine a monogamiei îndelungate bazată pe obișnuință ( a 

se vedea IV.1280-1285). În acest punct, trebuie prezentată structura familiei romane. 

 Titus Lucretius Carus a trăit în secolul I î.e.n., o epocă pe care o cunoaștem cel mai bine prin 

intermediul multitudinii și diversității de texte care s-au păstrat, scrisori private, discursuri publice, 

                                                             
7 Michel Onfray, O contraistorie a filosofiei. Înțelepciunile antice, vol. 1, traducere de Mihai Ungureanu, București, 

Polirom, pp. 256-257 și p. 313. 
8 Martha Nussbaum, The Therapy of Desire. Theory and Practice in Hellenistic Ethics, Princeton University Press, 

1994, p. 142. 
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poezie și filosofie (inclusiv intersecția acestor genuri, cum este De rerum natura) și autorii romani 

studiază sistematic istoria cetății și imperiului (Mary Beard 2017:24). O posibilă explicație pentru 

temele sociale din versurile poemului lucrețian. Ca indici sociali, scopul căsătoriei era producerea 

de urmași legitimi care să preia statutul de cetățeni. (Mary Beard 2017:266). În privința rolului 

femeilor, existau o serie de imagini opuse, în primul rând cea tradiționalistă (la care făcea apel, în 

anumite momente discursul oficial) care prescria femeilor căsătoria, nașterea și ,,să administreze 

locuința și să contribuie la economia gospodăriei, depănând și țesând (Mary Beard 2017:267). Cele 

mai radical-patriarhale narațiuni prezintă bărbați care își ucideau soția pentru lucruri atât de triviale 

precum consumul de vin, deși Mary Beard susține că asemenea narațiuni erau create de conservatori 

cu scopul de-a rescrie trecutul conform unor acțiuni politice tradiționaliste din prezentul lor. Mai 

contradictorie este o imagine în care femeile din secolul I î.e.n. aveau mai multă libertate social și 

sexuală prin posibilitatea evitării constrângerilor venite din partea ,,soțului, familiei și legii.‘‘ (Mary 

Beard 2017:268). Din această categorie făceau parte femeile din aristocrația senatorială, ale căror 

privilegii le permiteau să forțeze normele patriarhale, dar și femei ale căror ocupații făceau parte din 

structurile acestei lumi patriarhale care era Roma antică: ,,lumea dubioasă populată de actrițe, 

dansatoare, dame de companie și prostituate […]‘‘(Mary Beard 2017:268). În Roma antică, femeile 

nu aveau drepturi politice și nu puteau vota, la fel cum nu puteau face parte din magistraturi și, 

astfel, nu aveau un cuvând de spus în cadrul mașinăriei instituționale:,,[…] nu exista sufragiu 

universal în lumea antică – femeile nu au avut niciodată și nicăieri drepturi politice formal instituite 

(Mary Beard 2017:167). Cu toate acestea, spre deosebire de femeile din Grecia antică, femeile 

romane nu erau obligate să ia numele soțului și puteau deține proprietatea rămasă după moartea 

tatălui, la fel cum puteau moșteni un testament sau elibera sclavi (Mary Beard 2017:270). Dar 

aceste libertăți erau limitate de asimetria generațională din cadrul căsătoriei, care era aranjată în 

funcție de interese materiale sau politice și femeile se măritau în adolescență și chiar la vârste 

timpurii (zece sau unsprezece ani); în cazul bărbaților, prima căsătorie avea lor la treizeci de ani 

(Mary Beard 2017:273). Toate femeile romane erau obligate să se mărite și să nască, însă, în lipsa 

cunoașterii și a tehnologiei medicale moderne, problemele apărute în timpul sarcinii și nașterii 

constituiau principala cauză a mortalității în rândul femeilor din Imperiul Roman. Mary Beard 

notează cât de primitive erau tehnicile obstetrice din vremea romană: se apela la cezariană doar 

pentru extragerea ,,unui fetus viu din corpul unei femei muribunde sau deja moarte‘‘, dar și mai 

brutală era dezmembrarea fetusului în cazul în care nașterea nu putea avea loc, ceea ce însemna și 

moartea femeii însărcinate (Mary Beard 2017:275). Femeile treceau prin multe sarcini fără a le 

putea preveni eficient, avortul presupunând improvizații riscante și sunt dovezi în privința 

abadonării fetițelor nou-născute din cauza ,,cheltuielilor pentru dotă‘‘(Mary Beard 2017:276-277).   

 Perspectivele sociologice produc interpretări nuanțate în privința relațiilor dintre sexe și a 

rolului femeilor în societatea romană din secolul I î.e.n., așa cum acesta apare în poem, însă 

interpretarea feministă are rolul de a fi adus în discuție nașterile monstruoase, în care vede metafore 

pentru frica masculină față de un presupus incontrolabil al fertilității feminine, însă ființe mixte din 

cartea a V-a pot fi interpretate prin logica materialistă a concepției lucrețiene.  

 

 

2. Filiera materialistă 

 

Lucrețiu și filosofia epicuriană l-au influențat și pe tânarul Karl Marx, a cărui disertație 

doctorală privea diferența dintre filosofiile naturii democriteană și epicureană
9
. În privința 

influențelor asupra formării lui Marx, John G. Fox scria că importanța dată de epicurieni simțurilor 

și materiei a modelat viziunea tănărului Karl Marx, iar prezența omului în context social este 

corelată cu critica panteonului grecesc și observația lui Lucrețiu că fervoarea religioasă provine din 

                                                             
9 Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, Volume 1 Karl Marx, 1935-43, Digital Edition, Lawrence&Wishart 

2010. A se vedea paginile 25 și 106. 
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frica de moarte, critică prezentă la Feuerbach și dezvoltată ulterior de Marx (Fox 2015:40). În 

disertația doctorală numită Difference Between the Democritean and Epicurean Philosophy of 

Nature (Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie), o lucrare destinată 

publicării în anul 1841 dar care nu a mai fost publicată și manuscrisul s-a pierdut, rămânând doar o 

copie scrisă de cineva necunoscut și cu note introduse de Marx, apoi publicată fragmentar în 1902 și 

în engleză în 1946
10

, sunt citate în principal versuri despre proprietățile atomilor din cartea a II-a 

din De rerum natura, și se remarcă faptul că poetul latin este singurul dintre antici care a înțeles 

fizica epucuriană și oferă o expunere detaliată, Marx opinând că declinarea atomilor rupe conștiința 

de presupusele influențe ale destinului. De altfel, în tradiția marxistă, poetul latin a avut un rol 

important în dezvoltarea materialismului
11

 și Louis Althusser scria că există o tradiție materialistă 

aproape necunocută, un materialism al întâlnirii (materialism of the encounter, sau, în originalul 

francez, le matérialisme aléatoire), însemnând că din abaterea atomilor (clinamen) rezultă o 

contingență în care libertatea este posibilă chiar și într-o lume a necesității (Althusser 2006:167-

168). 

 Abordările marxiste au pus în discuție materialismul poetului latin și, pentru Vittorio 

Morfino, problema monștrilor nu este o simplă curiozitate marginală [,,marginal curiosity‘‘], ci se 

numără printre conceptele centrale din poemul filosofic, ale căror interpretare va influența 

înțelegerea sistemului filosofic lucrețian. Pezența monștrilor în text, deși redusă, are legătură noțiuni 

precum formă, necesitate, aleatoriu.
12

 Universul lucrețian nu are niciun telos imanent și nu provine 

din niciun plan divin, atomii care se deplasează în vid produc o infinitate de lumi:  

,,Însă cînd spațiul se întinde oriunde în nemărginire, 

Iar nesfârșitele semințe în nenumărate cîtime 

Zboară în feluri și chipuri, mînate de veșnicul sbucium […] 

Nenumărate ciocnitu-s-au, întâmplător, fără țintă […]‘‘ 

(III. 1051-1061) 

 

Infinitatea lumilor presupune că lumea noastră are un început și un sfârșit: ,,nu sunt închise 

deci cerului, soarelui porțile morții/Cum nu-s pământului nici adîncitelor unde-ale mării/Ci, 

dimpotrivă, deschise le-așteaptă cu larga lor gură.‘‘(V. 373-375). Pentru cercetătorul italian, 

existența monștrilor este o consecință unor ritmuri și contexte naturale care se perpetuează ciclic și 

,,orînduirea naturii‘‘ (V. 54) nu permite existența ființelor compozite din mitologie, cu membrele 

mai multor specii deoarece fiecare ființă are propriul ritm temporal (Morfino 2016:6-7).  

 În ceea ce privește o istorie occidentală a monștrilor, se poate trasa o linie între negarea 

existenței monștrilor din Iluminismul francez și abordări recente care psihologizează practicile 

epicuriene de-a trăi o viață în absența fricii. În secolul XVIII are loc nu doar reabilitarea poetului 

latin, dar poemul său influențează decisiv un grup de filosofi și gânditori radicali grupați în jurul 

baronului Paul-Henri Thiry d‘Holbach(1723-1789). Acești filosofi și baronul d‘Holbach căutau să 

dezvolte o moralitate care să nu mai ia ca referință sfera religioasă și diversele forme de 

supranatural; în căutarea unei moralități exclusiv laice, o sursă importantă avea să fie poetul 

Lucrețiu, iar poemul De rerum natura, tradus de Holbach, devine un text de referință în rândul 

iluminiștilor care frecventau salonul holbachian, precum Denis Diderot (1713-1784). Poetul latin, 

deși trăise cu aproape o mie de ani în urmă, era – datorită viziunii materialiste – aproape un membru 

al salonului ținut de baronul d‘Holbach (Blom 2012:153). Masivul text ateist al baronului 

                                                             
10 Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, Volume 1 Karl Marx, 1935-43, a se vedea notele de la pp. 734-

735. 
11 Marxism: A Graphic Guide, Rupert Woodfin(author, Oscar Zarate(illustrator), Icon Books, 2013. În acest mic volum 

introductiv, prin materialism se înțelege observația că ideile pe care ni le facem despre lume sunt determinate de 
realitățile sociale și economice, schimbarea acestora însemnând o mișcare evolutivă, deci progres: a se vedea paginile 

30 și 147. 
12 Vittorio Morfino, Lucretius and Monsters: Between Bergson and Canguilhem, în Philosophy Today, volume 60, Issue 

1 (Winter 2016), p. 2.  



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1251 
 

d‘Holbach, Sistemul naturii sau despre legile lumii fizice și ale lumii morale (Système de la nature 

ou Des loix du monde physique et du monde moral este o trimitere la Poemul naturii lucrețian, cum 

afirmă Philipp Blom (care scrie că tot o aluzie la Lucrețiu este și Treatise on Human Nature a lui 

David Hume), însă, în ceea ce privește monștrii, influențele sunt mai evidente. Monster denial este 

prezentă la ambii autori, Holbach arătând că monștrii sunt iluzii optice (,,combinări cu care ochii 

noștri nu sunt deloc familiarizați și care sînt tot efecte necesare‘‘, este formularea lui d‘Holbach), 

iar întâmplările supranaturale au cause naturale pe care încă nu le cunoaștem
13

, la fel cum poetul 

latin scria despre simulacrele, imaginile produse de mișcarea atomilor, drept cauzele responsabile 

pentru iluziile ființelor mitologice precum Scylla, centaurii și cerberul cu capete de câine, precum și 

ficțiunii aparițiilor fantomatice (V. 730-735). La fel, ființe monstruoase nu pot exista deoarece 

încalcă legile fizice și, chiar dacă ar exista, nu se pot adapta: animale din specii diferite nu se pot 

reproduce, iar dacă reproducerea reușește, ființele monstruoase rezultate nu pot supraviețui.
14

 În 

acest sens, textul lucrețian prezintă una din primele exemple de noțiuni pe care azi le-am asocia cu 

biologia evoluționară, precum extincția. Însă conexiunea nu este directă și poetul latin nu 

construiește o teorie a evoluției.
15

  

 În cartea a V-a, sunt considerați monștri oameni cu membre lipsă sau cu organe sexuale incerte, 

așa-numiții hermafrodiți, ori gemeni siamezi sau cu anumite membre lipite ori născuți fără ochi sau 

gură: 

 

,,Monștri de-asemeni pe atunci se sili să creeze pământul: 

Multe ciudate făpturi uimitoare la chip și la membre. 

Hermafrodiți cu un sex de amestec, bărbat și femeie, 

Unii născuți fără mîini, iară alții lipsiți de picioare,  

Mulți născuți fără gură sau orbi fără ochi, 

Înlănțuiți într-un trup  chiar mai mulți prin lipitele membre.‘‘ 

(V. 837-843) 

 Lucrețiu scria că ființe cu cu trăsături amestecate nu pot supraviețui multă vreme (V. 840-850) și se 

referă la cee ace azi am numi afecțiuni congenitale, precum lipsa unor membre, membre lipite, 

oameni ,,înlănțuiți într-un trup‘‘(probabil gemeni siamezi), despre care că nu pot trăi multă vreme, 

imagine care pare să amintească despre practicile barbare romane de ucidere a copiilor născuți cu 

dizabilități, despre care avem informații încă din secolul XIX: doctorul Ernest Martin scria că Legea 

Celor Douăsprezece Table impunea uciderea copiilor cu dizabilități și acea legislație îi acordă 

soțului dreptul de viață asupra copiilor săi, iar uciderile erau legate de credințe superstițioase, 

anume că nașterea unui copil cu dizabilități anunță evenimente de rău augur. Doctorul francez, care 

a trăit în secolul XIX, studiul său datând din 1880, scrie despre un șef etrus, Arnus, care ceruse 

uciderea tutror copiilor cu dizabilități (,,enfants monstrueux‘‘) din zona sa de autoritate.
16

 Mary 

Beard confirmă uciderea copiilor născuți cu dizabilități, dar nu și dreptul tatălui asupra vieții 

copiilor. Însă credințele că acei copii născuți cu difromități prevestesc întâmplări sinistre sunt larg 

răspândite în Antichitate, la fel și uciderea acelor copii, barbarism prezente și la germanici și 

longobarzi (Zakiya Hanafi 2000:2). Ba chiar, în Roma antică, dacă nașterea unui copil cu 

malformații se întâmpla să coincidă cu o catastrofă naturală sau social (ca și în cazul copiilor cu 

                                                             
13 Holbach, Sistemul naturii sau despre legile lumii fizice și ale lumii morale, București: Editura Științifică, 1957, pp. 

90-91. 
14 Ibid., p. 109 și p.441. 
15

 The Cambridge Companion to Lucretius, Stuart Gillespie, Philip Hardie(eds.), Cambridge University Press, 2007, a 

se vedea capitolul 8, Lucretius and the History of Science, scris de Monte Johnson și de Catherine Wilson, p. 143. De 

asemenea, Stephen Greenblatt că poemul lucrețian a influențat teoriile evoluționiste ale lui Erasmus Darwin, bunicul lui 
Charles Darwin, dar evoluționismul se întemeiază pe cercetările lui Charles Darwin din insulele Galápagos, a se vedea 

p. 316. 
16 Ernest Martin, Histoire des monstres depuis lřantiquité jusquřà nos jours, (Éd. 1880), Hachette Livre BNF, 2012, p. 5 

și p. 9. 
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ambiguități sexuale), frica și furia populară cerea uciderea mamei, însă Ernest Martin completează, 

și informația sa este preluată de Zakiya Hanafi, că furia popular nu ținea multă vreme și femeia își 

putea lua locul în cadrul familiei, însă doar după abluțiuni rituale pentru epurarea datorată nașterii 

monstruoase. (Ernest Martin 1880:10 și Zakiya Hanafi 2000:2). Faptul că hermafrodiții
17

se află 

printre ființele monstruoase care nu se pot adapta existenței datorită organelor sexuale incerte pare 

să aibă legătură cu teama din lumea greco-romană față de identități care încălcau binarismul bărbat-

femeie. Din perspectiva acestor societăți, diferențierea clară a sexelor era necesară pentru viața de 

familie și producerea de urmași, deci identitatea bărbat-femeie, erau problemă politice (Luc Brisson 

1997:13). Nașterea unui copil cu organe sexuale incerte era interpretată drept semn pentru o 

anumită catastrofe anturale sau politice, dar aceste anxietăți au fost la cote maxime în perioade de 

crize sociale și uciderea copiilor cu dizabilități și cu ambiguități de gen (deci care nu se integrau 

rolurilor cerute unei femei și unui bărbat) era urmată de ritualuri religioase pentru purificare, 

momentul religios semnificând impunerea autorității senatului roman (Luc Brisson 1997:27). Luc 

Brisson explorează exemple de rezistență rațională la cerințele religioase încă din secolul I î.e.n., 

când revoltele sociale și ale sclavilor sunt urmate de războaiele civile și Republică întră în disoluție, 

și conclude că, în epoca imperială, raționalismul (exemplu, intervenții chirurgicale, chiar dacă nu 

foarte complexe) se extinde și hermafroditismul este văzut ca o curiozitate care nu mai impune 

intervenții religios-punitive, ci inventarea unor formule matrimoniale prin care să se asigure apariția 

urmașilor și, prin urmare, sarcinile sociale erau afirmate. Mai târziu, Michel Foucault se va întreba 

dacă este cu adevărat necesar să avem o identitate de gen fixă [a true sex], în jurul căreia să se 

structureze toate activitățile noastre.
18

 Deși aceste corespondențe și argumente folosite de doi autori 

care trăiau în spații culturale complet diferite nu par prea vizibile, importanța lor este semnificativă 

în contextul mentalităților din secolul XVIII.  

Contrar a ceea ce se crede în mod obișnuit, secolul Luminilor nu aparține doar cercetărilor 

empirice și descoperirilor științifice, ci este străbătut de o serie de prejudecăți, multe provenind din 

Evul Mediu: sunt larg răspândite, în mediul rural, credințele în vrăjitoare și vârcolaci, adică oameni 

care au făcut un pact cu diavolul și se pot transforma în lupi (mai corect, ființe jumătate om-

jumătate lup) și î miracole sau creature miraculoase, evident, și sub influența autorităților 

ecleziastice, în special cele aflate la baza ierarhiei bisericești. În Franța din a doua jumătate a 

secolului XVIII , opinia publică urmărește cu interes știrile despre atacurile unei ființe aparent 

supranaturale (numită bestie feroce sau ,,bête feroce‘‘) asupra femeilor și copiilor din regiunea 

muntoasă numită din sudul provinciei Languedoc, atacurile provocate de așa-numita ,,fiară din 

Gévaudan‘‘ au rămas în memoria culturală franceză și prezent în nenumărate cărți și într-un film de 

la începutul anilor 2000 ( Le Pacte des loups), toate produse cu subiect senzaționalist
19

.Chiar în 

cercurile aristocrate și burgheze, curiozitatea pentru monstrous și neobișnuit se află la cote ridicate, 

fiind hrănită de explorările geografice ale puterilor occidentale, colonialismul în ascensiunea și 

dezvoltarea unei literature de călătorie care descrie tărâmuri îndepărtate, de cele mai multe ori 

fantastisce, produse de imaginația autorilor. Curiozitatea pentru monstrous este atât de mare, încât 

naturalistul Carl von Linné (1707-1778), cel care a creat sistemul taxonomia binomială, gen și 

                                                             
17 În prezent, nu se mai folosește vechea termimologie greacă hermafroditism/hermafrodit, literatura medicală preferând 

termenul intersexual, desemnând un copil născut cu organe sexuale ambigue, i.e., un copil este femeie din punct de 

vedere genetic (cu cromozomi XX), dar organele sexuale par a avea caracteristici masculine, sau un copil care este 

masculin din punct de vedere genetic (cu cromozomii XY), prezintă organe sexuale care par a fi feminine; în cele mai 

rare cazuri, un copil se poate naște atât cu organe sexuale feminine, cât și masculine (Leonard Sax 2002:174). 
18 În anii ‘70, în timpul documentării pentru proiectul istoriei sexualății, Michel Foucault a descoperit memoriile unei 

persoane intersex pe nume Herculine Barbin, considerată a fi femeie la naștere și educată într-o școală catolică din 

Franța de la mijlocul secolului XIX, ulterior i se atribuie genul masculin și, neputându-se adapta noii identități, se va 

sinucide în 1868, a se vedea Herculine Barbin, Being the Recently Discovered Memoirs of a Nineteenth-Century French 
Hermaphrodite, introduced by Michel Foucault, translated by Richard McDougall, New York, Vintage Books, 1980, în 

special introducerea lui Michel Foucault. 
19 A se vedea Jay M. Smith, Monsters of the Gévaudan: The Making of a Beast, Harvard University Press, 2011. A se 

vedea introducerea și capitolul 2. 
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specie, în încercarea de-a demitiza monștrii mitologici, descrie un subgen numit Homo monstrosus, 

în care include satirii mitologici și pigmeii.
20

 În Systema Naturae, lucrare taxonomică apărută în 

1735 și trecută prin mai multe ediții, naturalistul suedez imaginează satirii și pigmeii din subgenul 

Homo monstrosus ca ființe intermediare între Homo sapiens, aducă omul obișnuit, și un alt subgen 

numit Homo ferus, omul sălbatic, care cuprindea băiatul lup din Hesse, fata sălbatică din 

Champagne, clase de indivizi reduse la câteva detalii (Douthwaite 2002:13). Deși clasificările lui 

Carl von Linné au suscitat polemici în epocă, este evident că, în epocă, nu există definiții clare a ce 

înseamnă să fii om și granițele care delimitează oamenii de alte specii sunt fluide: ,,Dar chiar și 

delimitarea fizică între om și alte specii implica zone de nediferențiere cărora era cu neputință să li 

se atribuie identități certe.‘‘(Agamben 2016:34-35). Inclusiv descoperirile genuine științifice ale 

perioadei, precum cercetările asupra electricității suscitau curiozitatea și erau folosite de șarlatani în 

demonstrații cu aspect de bâlci, iar un fizician ca Jean-Antoine Nollet făcea expuneri folosind un 

copil încărcat cu electricitate care atrăgea obiectele cu mâinile devenite un magnet și publicul putea 

vedea cum, în momentul în care săruta o fată, între buzele celor doi zburau scântei electrice.
21

 

Cercetarea din prezent urmează laicitatea materialistă, chiar dacă nu îl mai ia pe d‘Holbach 

ca referință, ci pe Voltaire și susține că monștrii despre care scria poetul latin nu reprezintă ființe 

mitologice sau cu caracteristici amestecate, ci semnifică patimi care deformează evenimente din 

exterior și judecăți greșite despre felul cum funcționează legile fizice.
22

 

Concluzii 

De rerum natura este o bornă importantă în istoria monstruosului din cultura occidentală și 

este prima încercare de înlăturare a straturilor mistico-religioase care acopereau și reprimau 

persoanele din afara normelor, cei cu dizabilități și intersexuali. În ciuda raționalismului abordării 

sale, Lucrețiu nu este liber de prejudecățile epocii sale, ceea ce i-a indus în eroare pe acei 

comentatori nespecializați cu studiile clasice: scriitori ca Michel Onfray ratând versurile falocratice 

în care Lucrețiu neagă abilitățile femeilor și comentatorii care au căutat dovezi de evoluționism 

timpuriu nu au putut observă că poetul latin disimul politicile sociale față de oamenii cu dizabilități 

și intersexuali prin apel la fenomenele naturale. Baronul d‘Holbach, fascinat fiind de raționalismul 

poetului latin din urmă cu aproape două mii de ani (raționalism care contrasta atât de mult cu 

prejudecățile și superstițiile propriei sale epoci), preia aceste preconcepții din Antichitatea romană.    
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Abstract:Phraseologic units can be classified as follows: collocations Ŕ binary structures, consisting in 

sequences of two linguistic units in an autosemantic relationship to one another Ŕ, phrases Ŕ distinct lexical 

and grammatical constructions behaving as single, unitary constituents in a sentence Ŕ and idioms Ŕ 
expressive, evocative constructions, often conveying metaphoric or ironic meanings, as well as emotional 

ones. Multiple phraseological units belonging to the nautical lexicon have been identified by specialised 

treaties and works - Dicționar maritim român-englez, Dicționar marinăresc, Expresiile marinărești în 
limbile engleză și română -  predominantly noun collocations, as well as verb and adverb phrases, but the 

majority of these have not been included in the general dictionaires of the Romanian language, which 

indicates the difficulties encountered when trying to group these specific phraseological units into 

phraseological families revolving around a single, central word. 

 

Keywords: noun collocations, phraseological families, phraseological units. 

 

 

1. Terminologia marinărească 

Contextul istoric în care s-a format terminologia marinărească în limba română reprezintă 

cadrul explicării relației dintre împrumutul total, calc lingvistic și traducere în evoluția acestui 

proces de achiziții lexicale, specifice secolului al XIX-lea. Formarea lexicului marinăresc se 

încadrează în sfera îmbogățirii vocabularului limbii române prin mijloace externe.  

Lexicul marinăresc reuneşte sintagme, locuţiuni și expresii ce se caracterizează prin 

diversitate lexico-semantică, majoritatea structurilor fiind rezultatul unor evoluţii interne ale limbii, 

al unor schimbări de sens produse prin procesele cognitive fundamentale – metaforă, metonimie, 

restrângeri şi extinderi semantice, specializări şi generalizări –, dar şi prin procedee retorico-

pragmatice (ironie, antifrază, eufemism, litotă şi hiperbolă) care se stabilizează prin uz.  

Studiul de față vizează prezentarea succintă a lexicului marinăresc prin ilustrarea unităților 

frazeologice (sintagme, locuțiuni, expresii) întrebuințate frecvent de către marinari.  

Utilizând un corpus variat, alcătuit prin cercetarea exhaustivă a dicționarelor: DM ( 

Dicţionar marinăresc de Ilie Manole, Gheorghe Ionescu, 1982), respectiv DMRE (Dicţionar maritim 

român- englez de Anton Beziris, 1985), și organizat pe familii frazeologice sau cuiburi, realizate în 

jurul unui cuvânt matcă, vizăm: delimitarea și precizarea statutului de sintagmă, locuțiune, expresie. 

De asemenea, în cadrul articolului, vom analiza multitudinea de unități frazeologice realizate în 

jurul lexemului matcă nod .        

 

2. Unități frazeologice marinărești  

Orice limbă, fie ea cât de incultă, are expresiile sale particulare și ingenioase cari ar fi 

intraductibile în limba cea mai cultă – afirma Lazăr Șăineanu, subliniind, astfel, contribuția 

esențială a frazeologismelor în dezvoltarea lexicului.  

În lucrarea Sinteze de limba română, coordonatorul, Theodor Hristea, observă, în capitolul 

Introducere în frazeologie, că unitățile frazeologice se opun atât îmbinărilor libere de cuvinte cât și 

cuvintelor simple, caracterizându-se printr-un sens unitar, echivalent sau potențial echivalent cu un 

cuvânt și având, incomparabil, o frecvență mai ridicată decât îmbinările libere. Hristea consideră, de 

asemenea, drept dovadă că anumite îmbinări de cuvinte sunt fixe, și nu libere, faptul că ele sunt 
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înregistrate și explicate, adică definite în dicționarele noastre mai noi (Hristea, Theodor, 1984: 

134).Unitățile frazeologice însumează următoarele categorii: sintagme1, locuțiuni2 și expresii3. 

Unitățile frazeologice marinărești selectate din cele două dicţionare specializate 

reprezentative prezintă un interes deosebit din punct de vedere lingvistic şi semantic. Am optat 

pentru a evidenția, în principal, construcțiile frazeologice realizate în jurul cuvintelor din lexicul 

general, care se specializează, căpătând semnificații unice. Astfel că regăsim, în componența 

unităților frazeologice marinărești uzitate frecvent, lexeme ca: ac, arbore, barbă, botez, cheie, drept, 

gaură, gheară, inimă, înainte, labă, lăsa, ochi, operă, picior, sac, ține, vânt, după cum urmează: ac 

(s.n.) – (sint.n.) ac de grandee4; (sint.n.) ac de merlinat; (sint.n.) ac de velă; (sint.n.) ac magnetic 

(Manole, Ionescu, 1982: 15); arbore (s.m.) – (sint.n.) arbore artimon; (sint.n.) arbore bipod, (sint.n.) 

arbore centru/ mare; (sint.n.) arbore mic/ trinchet; arbore rabatabil; (sint.n.) arbore telescopic 

(Manole, I., Ionescu, Gh., op.cit.: 39); astru (s.m.) – (exp. vb.) a împușca astrul5 (ibidem: 44);  baba 

(s.f.) – (locuț. vb.)a face volta la baba; (sint. n.) baba la cheu; (sint.n.) babe de grui; (sint.n.) babe de 

punte; (sint.n.) baba dreaptă; (sint.n.) baba dublă; (sint.n.) baba înclinată; (sint.n.) baba simplă; 

(sint.n.) babe în cruce; (exp. s.) gașa la baba6!; (exp. s.) volta la baba!7( ibidem: 50); botez (s.n.) – 

(expr.s.) botezul mării; (expr.s.) botezul navei; (expr.s.) botezul traversării Ecuatorului  (ibidem: 

71); cart (s.n.) –  (sint.n.)serviciul de cart8; (loc.vb.) a face de cart; (expr.) bun cart, marinar!9; 

cheie (s.f.) – (sint.n.) cheie de afurcare; (sint.n.) cheie de ancoră, sin. cheie de împreunare; (sint.n.) 

cheie de sart simplă; (sint.n.) cheie sugrumătoare (ibidem: 99); drept (adv., adj. și s.n.) – (expr.adv.) 

drept așa!10; (sint.n.) drept de ancoraj; (sint.n.) drept de convoi; (sint.n.) drept de navigație; (sint.n.) 

drept de pescuit; (sint.n.) drept de vizită și cercetare; (expr.) drept în prova (pupa)11 (ibidem:155); 

gaură (s.f.) – (sint.n.) gaura bărcii; (sint.n.) gaură de om, sin. gaură de vizită; (sint.n.) gaură de 

pisică12; (sint.n.) gaură de porumbel (Manole, I., Ionescu, Gh., op.cit.:  200); gheară (s.f.) – (sint.n.) 

gheara ancorei; (sint.n.) gheară de abordaj, sin.  (expr.s.) gheară de pisică; (expr.s.) gheară de 

drac13 (ibidem: 205); inimă (s.f.) – (expr.s.) inima navei; (expr.s.) inimă de catarg; (expr.s.) inimă 

de prâmă; (sint.n.) inima din tablă; inima traverselor; (expr.s.) inima curenților de punte;  (expr.s.) 

varangele cu inimă (ibidem: 233); înainte (adv.) – (expr.abv.) înainte peste tot!; (expr.adv.) mașinile 

înainte!; (expr.adv.) tribord/ babord înainte! (ibidem: 243); labă (s.f.) – (sint.n.) labă de amarare; 

                                                             
1Dicționarul de științe ale limbii definește sintagma drept concept structuralist rezultat din aplicarea metodei de 

analiză în constituenți imediați care reprezintă un tip intermediar de unitate lingvistică, situate între nivelul propoziției 

și cel al unităților minimale dotate cu sens (DȘL: 485). 
2 Unități lexicale și gramaticale distincte care se comportă ca o singură parte de vorbire. În DȘL, Gabriela Pană 

Dindelegan numește locuțiune grupul neanalizabil, cu expresie fixă și sens global, caracterizat prin pierderea 

autonomiei gramaticale a cel puțin unuia dintre membrii grupului și funcționarea de ansamblu ca un singur cuvânt. 

Potrivit autoarei menționate, locuțiunile constituie rezultatul unui proces de durată care implică modificări pe toate 

palierele limbii (lexico-semantic – sensul unic nu reprezintă suma sensurilor unităților componente; sintactic – 

locuțiunea primește alți actanți și atribuie alte roluri; morfologic – exceptând verbul, celelalte componente devin 

neflexibile). Cecilia Căpățână, în lucrarea Elemente de frazeologie, apelează la criteriul înlocuirii structurii (locuțiunii – 

n.n.) cu un sinonim, un criteriu utilizat în lingvistica tradițională, pe baza căruia a sesizat că unei locuțiunii substantivale 
îi corespunde ca sinonim un substantiv, tot așa cum unei locuțiunii verbale îi revine un verb, iar locuțiunilor adjectivale, 

pronominale, adverbiale, conjuncționale, prepoziționale, interjecționale le revin părțile de vorbire analoage (n.n). 
3 Construcții expresive, plastice, având adesea valori metaforice, ironice sau valori marcate afectiv. Ele nu conțin 

elemente neanalizabile de către cititor sau construcții neclare, ori cuvinte arhaice al căror sens s-a opacifiat pentru 

utilizatorul contemporan. (n.n.). 
4 Ac cu secțiune triunghiulară și vârf curbat, folosit pentru coaserea grandeei la velă (n.n.). 
5 A măsura înălțimea până la corpul ceresc luat drept reper de către navigatori pentru a stabili poziția navei. 
6 Bucla parâmei este trecută peste coloană. 
7
Comandă pentru a lega parâma la baba imediat.  

8 Program obișnuit de lucru pentru toți marinarii. 
9 Urare adresată marinarilor la plecarea în călătorie, sin. drum bun. 
10 Comandă adresată timonierului pentru a menține direcția prestabilită. 
11 Direcție aflată în prelungirea axului longitudinal al navei, de la prova (pupa) către un reper. 
12Deschidere prin care marinarii urcă în arboradă pentru a efectua diverse manevre.  
13 Piesă cu două fălci care imobilizează lanțul ancorei. 
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(expr.s.) labă de gâscă, sin. gură de zmeu; (expr.s.) labă de pisică14(ibidem: 257); lăsa (vb.) – 

(expr.vb.) a lăsa barca la apă; (expr.vb.) a lăsa la tribord/ babord; (expr.vb.) las‘ să meargă! (ibidem: 

261); ochi (s.m.) – (sint.n.) ochi de mură; (sint.n.) ochi de terțarolă; (sint.n.) ochi de cioară; (sint.n.) 

ochi de fungă; (sint.n.) ochi de punte15; (sint.n.) ochi de pește16; (sint.n.) ochiul navei (ibidem: 

325); picior (s.n.) – (sint.n.) picior de arbore; (sint.n.) picior de câine; (sint.n.) picior de etravă; 

(sint.n.) ancoră sub picior (ibidem: 351); sac (s.m.) – (locuț.vb.) a-și pune sacul pe navă; (expr.s.) 

Sac cu furtuni17; (sint.n.) sacul marinarului; (sint.n.) sacul marangozului18 (ibidem: 394); ține (vb.) 

– (expr.vb.) corabia/ nava ține mai bine marea (ibidem: 446); vânt (s.n.) – (sint.n.) vânt adevărat; 

(sint.n.) vânt aparent; (sint.n.) vânt de bulină, vânt foarte strâns; (sint.n.) vânt de (din) pupa; (sint.n.) 

vânt de (din) prova; (sint.n.) vântul navei; (expr.vb.) nava pierde sub vânt; (expr.vb.) a prinde în 

vânt; (expr.vb.) a veni în vânt,; (expr.vb.) a veni sub vânt,  sin. a abate sub vânt; (expr.) nimic în 

vânt!19; (expr.s.) săritură de vânt20 (Manole, I., Ionescu, Gh., op.cit.: 461). 

 Observăm, pe baza exemplelor citate, că familiile frazeologice organizate în jurul cuvintelor 

matcă reunesc atât sintagme cât și locuțiuni și/ sau expresii. De asemenea, am sesizat abundența 

sintagmelor terminologice bimembre (substantiv + substantiv în genitiv: gaura bărcii, gheara 

ancorei, inima traverselor; substantiv + adjectiv: vânt adevărat, vânt aparent) și trimembre 

(substantiv + prepoziție – de/ din/ în/ sub – + substantiv: ancoră sub picior, vânt de (din) prova), 

fapt ce ilustrează, la nivel lingvistic, trăsătura de interdisciplinaritate, deoarece unul dintre 

constituenți se regăsește și într-un alt domeniu. 

 

2.1. Unități  frazeologice construite în jurul lexemului matcă nod 

Lexemul nod înregistrează, potrivit dicționarelor generale ale limbii romane – Dicționar de 

Neologisme (DN,1986), Noul Dicționar de Neologisme (MDN,  1997), Dictionar Explicativ al 

Limbii Române (DEX, 2009) – peste 20 de definiții (accepțiuni), dintre acestea doar două poartă 

marca diastratică mar., restul corespunzând altor domenii/ câmpuri:  1) (mar.) unitate de măsură 

pentru viteza navelor, egală cu viteza unei nave care se deplasează cu o milă marină (1852 m) pe 

oră (DEX, 2009: 719); 2) (mar.)  ~ marinăresc –  nod special, folosit în marină, pentru a lega două 

parâme. 

Scurt istoric. Nodurile au fost utilizate din cele mai vechi timpuri; inițial, au fost 

întrebuințate în  construirea adăposturilor, în crearea unor punți, a unor poduri pentru a putea 

traversa dintr-o parte în alta, în realizarea armelor, în domeniul medical – grecii și romanii, de pildă, 

foloseau nodul pentru imobilizarea membrelor accidentate (rupte sau rănite), pentru a transmite 

mesaje – incașii, de exemplu, înlocuiau literele cu nodurile prinse pe saulă pentru a crea un mesaj, 

în Evul Mediu, nodurile au fost, uneori, asociate cu magia sau blestemul, cine cunoştea secretul 

nodurilor marinăreşti era considerat un vrăjitor. Dezvoltarea navigației, călătoriile îndelungate 

făcute pe mări și oceane, le-a permis mateloților să ridice la rang de artă nodul marinăresc, 

atribuindu-i denumiri dintre cele mai ciudate.  

De-a lungul timpului, au fost descoperite aproximativ 40 de tipuri de noduri marinărești ce 

pot fi organizate în 5 categorii: noduri de împreunare (folosite pentru unirea a două parâme de 

grosimi aproximativ egale): nodul lat21, nodul lat cu dublin22, nodul de pescar, nodul de văcar,  

nodul de înnăditură; noduri de legătură (fixează capătul de parâmă pentru legarea, susținerea sau 

ridicarea unor obiecte): nod de școtă, nod de pavilion simplu, nod de pavilion dublu sau nod de 

                                                             
14Stare a mării cu suprafața abia încrețită de vânt, prevestindu-l. 
15 Geam gros. 
16

 Perlă. 
17 Denumirea golfului Biscaya. 
18 Sacul tâmplarului. 
19 Timonierul manevrează cârma astfel încât prova navei să nu vină în vânt. 
20 Schimbare bruscă a direcției vântului. 
21 este folosit la legarea a două parâme subțiri de aceeași grosime; se dezleagă cu greutate. 
22 Buclă. 
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ploaie, nod de ancoră, nod simplu sau jumătate nod, nod opt, nod de scaun, acesta poate fi:simplu, 

alunecător, pe dublin, dublu, nod de foarfecă, nod de școndru, nod jumătate ochi, nod alunecător; 

noduri de cârlig (se utilizează pentru legarea unui capăt de parâmă la un cârlig): nodul de cârlig 

dublu, nodul de școtă la cârlig, nodul „gură de știucă‖, nodul de remorcă; noduri speciale: nodul 

de bandulă, nodul „picior de câine‖, nodul de gripie, nodul de sart, nodul de capelatură, nodul de 

schelă, nodul labă de pisică, nodul semicabestan, nodul de pupă; noduri decorative: (dezvoltate în 

secolul al XIX-lea de către marinarii de pe clipere): nod „pumn de maimuță‖, nod de diamant 

(cubic, semirotund, la două capete, dublu), nod de turban (clasic, colț, „cruce‖, „T‖, lung), nod 

sferic, nod stea executat în 4, 5 sau 12 fire, care dau și numărul de colțuri, nucă simplă, dublă sau 

coroană, nod pătrat. 

Pornind de la exemplele de mai sus, am remarcat faptul că majoritatea sintagmelor  

organizate în jurul cuvântului matcă nod sunt construcții nominale, sintagme bimembre, având 

structura: substantiv + substantiv: nod stea, nod colț, nod cruce, repectiv substantiv + adjectiv: nod 

special, nod decorativ, nod simplu, nod lat, nod pătrat și trimembre (substantiv + prepoziție + 

substantiv) precum: nodul de pescar, nodul de văcar, noduri de cârlig. Pentru obținerea costrucțiilor 

sintagmatice, au fost uzitate lexeme din câmpuri semantice diferite: câmpul semantic al 

componentelor unei nave: școtă, pavilion, ancoră, semicabestan, sart, capelatură, pupă, cărlig, 

remorcă, terțarolă; al animalelor: câine, pisică, maimuță; al părților componente ale corpului: picior, 

labă, pumn; al obiectelor vestimentare: turban, izmană; al fenomenelor meteo: ploaie; al pietrelor 

prețioase: diamante; al fructelor: nucă. 

 

3.Concluzii  

Ca urmare a unei atente analize a diferitelor familii frazeologice identificate în lucrările de 

specialitate DMRE și DM, am constatat că peste 50% dintre unitățile frazeologice au statutul de 

sintagme nominale, aproximativ 30% sunt expresii verbale sau adverbiale, iar restul locuțiuni 

verbale.  

Cuiburile marinăreşti şi sensurile lor nu sunt înregistrate în dicționarele generale ale limbii 

române decât în mică măsură, în general, fără marcă diastratică – apartenenţa la acest domeniu 

rezultând din definiţie,  ceea ce indică dificultatea delimitării terminologice – și fără precizarea 

statutului de sintagmă, locuțiune sau expresie.  
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Abstract:The cognitive analysis of the literary works opened new pathways to integration of knowledge, 

developed by cognitive sciences (including neurosciences) in understanding artistic creativity. This 

approach tries to understand the way the perception of written text could have effects on human mind. 
Cognitive poetics is adapted to the research dynamic in numerous domains and in the same time it is 

determined by the appearance of some novel creative environments. The second half of the twentieth century 

assisted to the birth of a new paradigms in psychology: cognitive sciences, that focused the attention on the 

mental states and processes, more than on the behavior observed from outside. It has influenced quite fast 
some linguists that longed for more comprehensive vision of the language than the classical search for 

algorithms.  
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1. Introduction: the cognitive architecture 

 

 In Cognitive Poetics: An Introduction (2002), Peter Stockwell subjects to attention the 

interdependence between mind, body and literature. A first step towards the understanding of the 

text is the reading, but not a simple one, but a multiple one, reminding of the theory of multiple 

intelligences. The author emphasis the importance of the context in which the text is read, the 

literature being defined by a complex, non-objective and circumstantial relationship between the 

material existence, extrinsic to the reader, and the cognitive experience (intrinsic): „It means that all 

of our experiences, knowledge, beliefs and wishes are involved in and expressible only through 

patterns of language that have their roots in our material existence‖ (Stockwell 2002: 5). 

 

2. The evolution of cognitivism. A definition of the cognitive poetics 
  

 The last three decades have targeted the progressive development of the linguistic schools, 

putting into practice their research methods concerning the language used in the context of the 

richness of cultural knowledge that it encodes and of the emotional and esthetic potential that it 

owns. The movement of the iconicity has brought in foreground the crucial interface between 

perception and language (for example, Bybee 1985; Haiman 1985). Following the reference books: 

Metaphors We Live By (Lakoff and Johnson, 1980) and Mental Spaces: Aspects of Meaning 

Construction in Natural Language ( Fauconnier, 1985), we find out that afterwards appeared three 

influent works during the same year (Johnson 1987, Lakoff 1987 and Langacker 1987). 

  The cognitive linguistic has contributed to the amplification and clarification of an 

anchoring language in the field, keeping in mind the mental, corporal, social and environmental 

context. Classical and semiotic terms, as the categories, metaphors, iconicity and style, have been 

critically and radically evaluated, redefined in a way that brings in foreground new terms, s the 

mental space, conceptual metaphor, prototypes and the worlds of the text, just to mention a few.  

 The cognitive poetics represents an epistemological method of great magnitude nowadays, 

applicable in literary and mediatic studies, that explore new intellectual resources. It could be 

defined as a multidisciplinary paradigm emergent in self, in the sense that it gets inspiration from 
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cultural and social psychology, especially the psychology of emotions and the semiotic of 

affections. The roots of this movement in the literary studies could be found in previous approaches 

that have been focused on the reader‘s response, but its applicability domain and the depth have 

been widened and renewed during the cognitive revolution (sémiotique des passions) and the theory 

of iconicity.  

 

2.1. Cognitive markers: the reader, the sense, the context, the metaphor, the metonymy, the 

world of the text 

 

 This is why the cognitive poetics proves its complexity, validating a broader perspective in 

relation to the literary interpretation, focusing the critic‘s/receptor‘s attention (double hypostasis) 

not only on the author and text, but also on reader (even the critic/receptor), identifying itself with 

this one in the perception of the text. An eloquent example is the cognitive stylistic (part of the 

cognitive poetics) that supposes the analysis of the cognition effects on the narrative structure of the 

text from the mental reception perspective of the reader. Gerard Steen, Joanna Gavins and 

Johnnathan Culler (1975) show that the role of the cognitive poetics is that of explaining the sense 

(condition of meaning) as a preamble of literary interpretation. The conditions of meaning cause 

effects on the reader‘s mind. In this context, the metaphor and metonymy exceed the ornamental 

mark of the language/expression  to rediscover themselves in the social, empiric, subjective ontos of 

the reader, becoming conceptual structures (we live by) as the fore mentioned renown researchers in 

the domain consider, George Lakoff and Mark Johnson: „We have found, on the contrary, that 

metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in thought and action‖ (Lakoff, 

Johnson 2003: 3). 

 At the level of the text, the metaphor connects two representative worlds, two fields of the 

ontological experience, confronting the author with the reader (from a social-cultural and empiric 

perspective), beyond the prerogatives of figure of speech and becoming a cognitive concept: 

„Conceptual metaphor typically projects experientially basic categories onto more abstract ones. 

Such categories are not ontologically but cognitively basic: typically, they neither denote ultimate 

constituents of reality not are they without internal structure‖ (Semino apud Gavins, Steen, 2003: 

100). 

 In exchange, the metonymy „allows the speakers to have mental access to an element 

through another element, in a relation with the first, and the relationship with the conceptual system 

is conventional‖ (KÖvecses 2006: 130). The metonymy, as well as the metaphor participates in a 

process both cognitive and cultural, whose role is that of conceptualizing the experience not just of 

decorating aspects of the empiric ontos. In contrast to the metaphor, the metonymy is realized in 

one field of the experience.  

 The cognitive poetics places the reader in the center of interest of the literary studies, 

redefining the human relationship with the reality, starting from the premise that each act of 

cognition/perception is an act of interpretation. Thus, the subjective critic ensures the reader with a 

pertinent understanding of his affective life, the influence of the text being not just a 

study/knowledge of it, but also a self-knowledge. The reading became self-reflection for the reader: 

―the work itself wouldn‘t exist unless it was read‖ (Bleich 1975). Horatius related himself to the 

theory of the literary text reception two thousand years ago: Multaque pars Mei vitabit Libitinam. 

How? By the reading feedback! The reader relates on a subjective level (meaning the perception, 

the affections, the mental associations, the imagistic thinking scheme) of the text. Whether it be a 

―committed reader‖ (Iser), a ―model reader‖ (Eco) or an ―ideal reader‖ (Culler), the theories 

regarding the perception of the text from the cognitive poetics perspective displace the authority of 

the work of art, by substituting it for the receptor, that introduces an ―added value of meaning‖ 
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through ―the initiative of the interpretation, even if it usually wishes to be interpreted with a 

sufficient guarantee of univocal. A text needs somebody to help it work‖ (Eco 1991: 83)
1
. 

 The world of the text/speech and the world of objective reality become complementary 

domains and the cognitive poetics corroborates the intrinsic methods in an interdisciplinary 

paradigm for understanding the interdependence between cognition, experience and language. Thus, 

the world‘s construction is organized by intellectual-cognitive cutouts named domains, categories, 

spaces, structures, disciplines.  

 

2.2.Mental space and metaphorical blending 

 

A life space could be cognitively characterized through the mediation of the mental map 

induced by these cutouts and through evaluations concerning the frequency, the quality and 

interactions of such cutouts: „mental space theory is part of cognitive linguistics, and aims to 

account for the online production and comprehension of language. One of its central claims is that 

text processing involves the incremental construction of networks of interconnected mental spaces‖ 

( Semino apud Gavins, Steen 2003: 89). These mental spaces are separated, but they could be 

ingested forming blends as Fauconnier and Turner, Craig Hamilton, Elena Semino declare: „A 

fundamental purpose of analogy is reinforcement of the generic space, the mental space providing 

common ground between domains that serve as inputs into the blend‖ (Craig Hamilton apud 

Semino, Culpeper 2002: 10). From this perspective, the mental constructions drift from both logical 

operations, acts endowed with inner harmony and external coherence, and ―conceptual blends‖ of 

elements coming from different sources (mental inputs).  

           The conceptual blending is present in many ares of cognition and action. Turner and 

Fauconnier propose their own conceptual blend, prefacing another relevant concept, that of the 

cognitive space. The metaphor, from the cognitivists‘ perspective, Joanna Gavins and Gerard Steen, 

exemplify a conceptual blend and they transfer a construct from a conceptual domain (source) to 

another (target). „Metaphorical blending should not be seen as replacing but as extending the 

concept of a cross-domain mapping. Instead of two domains it posits (at least) four mental spaces, 

two or more of which, in a metaphorical blend, function as source(s) and target‖ (Gavins, Steen 

2003: 110). The problem of the cognitive patterns could hide from our mental sight phenomena that 

pertain to the many-space pattern. It is important to emphasis that the conceptual metaphor 

represent a useful construct to explain a metasememic transfer: „The connection between vision and 

intellection on the one hand, and touch and emotion on the other, is seen as the foundation for 

important conceptual metaphors structuring in great detail our vocabulary to do with intellectual 

and emotional processes respectively‖ (Semino, Culpeper 2002: 53). 

 Both the cognitivist researchers‘ studies and the philosophy of the revelatory metaphor 

(Blaga) is folding around the new acceptation of the theory of the referential. In a traditional 

alternative, a reference system is similar to a conceptual domain; in the last decades‘ vision a 

reference system is more than a conceptual static domain, because it evokes a dynamic mental 

space, that moving the accent from a given static structure to emotion or experience. The mental 

spaces are generated every time we use the language or the thinking. The two human privileges are 

interconnected and could be modified any time, during the speech: „A mental space is a (relatively 

small) conceptual packet built up for purposes of local understanding and action. Mental spaces are 

constructed whenever we think and talk. They are interconnected, and they can be modified as 

discourse unfolds‖ (Fauconnier 1994: 5). 

 

Conclusions 

                                                             
1 ‖ inițiațiva interpretării, chiar dacă, de obicei, dorește să fie interpretat cu o garanție suficientă de univocitate. Un text 

vrea ca cineva să-l ajute să funcționeze‖ (cf. Eco 1991: 83, trad. Marina Spalas). 
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The cognitive poetics studies the capacities and predilection to abstracting (coming from the 

structure of our body and its movement through space) both our linguistic system and our 

conceptual system as cognitive beings. Meaning that, it leaves in approaching from the literary text 

and not from the literary theory or ideology and combines the study of the idiosyncratic examples 

with the study of the abstract conceptual structure, watching how distinct metaphoric structures and 

particular uses reveal the conceptual universe of an author, character or even a literary critic (seen 

as the receptor). The cognitive poetics owns an amplified explanatory potential and studies 

problems connected to mind, creativity, conceptual worlds, (in)compatibilities between the 

imagistic schemes
2
 at the level of the literary text, ambiguity and (un)determination projected by the 

structure of the text itself. 

 Cognitivist linguist and researchers in neuroscience have made visible the finalities of this 

type of critic analysis, emphasizing mostly the impressionability force of the word over the reader, 

the role o the emotion in knowledge, in developing the identity and self and in the experience of 

reading, the way I which our self/identity/ subjectivity is always involved and recreated in every act 

of cognitive knowledge, the essential role that the language and literature play in our manner of 

being and thinking.   

 This way, we hold the possibility to deepen the role of the study in the linguistic structure, 

the role of literature not just in supplying of a cultural knowledge, but especially in the active 

process of creation and recreation of identity, to the priceless benefits of reading ( as act/process of 

living) that allows the receptors from all cultural environments to become sensitive to the power of 

the word and gives them the opportunity to find their own affective, cognitive, imaginative 

resources and also their own preoccupations and genuine motivations. The receptor of the 

text/speech uses cognitive processes specific to any human being (encoding, storage, decoding, 

recovery) conducted in a complex imagistic process: the neuromorphic cognitive systems (Qiang 

Yu, Huanjin Tang, 2017) own learning, memory, encoding functions. The functional-cognitive 

space offers a constructional pattern, based on a linguistic and interdisciplinary research, on 

extensive reasons, at a cognitive, communicative, pragmatic and social-cultural level. All these 

understandings could reshape the educational process during the entire life.  

 

BIBLIOGRAPHY 

 

Bleich, David, 1975, „Readings and Feelings: An Introduction to Subjective Criticism‖, National 

Council of Teachers of English, Urbana, Illinois. 

Culler, Jonathan, 1975, Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature, 

Routledge Classics, Revised edition 2002, London. 

Eco, Umberto, 1991, Lector in fabula, translation by Marina Spalas, Univers, Bucharest. 

Fauconnier, Gilles, Lakoff, George, Sweester, Eve, 1994, Mental Spaces: Aspects of Meaning 

Construction in Natural Language, University Press, Cambridge. 

Fauconnier, Gilles,  Turner, Mark, 2008, The Origin of Language as a Product of the Evolution of 

Modern Cognition. In Origin and Evolution of Languages: Approaches, Models, Paradigms, 

Bernard Laks, ed., Equinox. Retrieved May 10, 2009; http://ssrn.com/abstract*1556533 (consultat 

15.06.2018). 

Gavins, Joanna, Steen, Gerard (eds.), 2003, Cognitive Poetics in Practice, Routledge Taylor & 

Francis Group, London, New York. 

                                                             
2 The concepts of imagistic scheme and corporality were generated by the researchers George Lakoff and Mark Johnson 

in their work Philosophy in the flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought (1999) and they 

aroused numerous criticism sustained by the representatives of the Research Centre from Lund (J. Zlatev, E. Itkonen, G. 

Sonesson), but also M. Tomasello. 

http://ssrn.com/abstract*1556533


Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1263 
 

Iser, Wolfgang, 1978, The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response, John Hopkins 

University Press, Baltimore 

KÖvecses, Zoltán, 2006, Language, Mind, and Culture. A Practical Introduction, Oxford University 

Press, Oxford. 

Lakoff, George, Johnson, Mark, 2003, (1980), Metaphors We Live By, The University of Chicago 

Press, Chicago, London. 

Semino, Elena, Culpeper, Jonathan (eds.), 2002, Cognitive Stylistics. Language and cognition in 

text analysis, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, Philadelphia. 

Stockwell, Peter, 2002, Cognitive Poetics: An Introduction, Routledge, London. 

Yu, Qiang, Tang, Huanjin, Hu, J., Tan, K.C., 2017, Neuromorphic Cognitiv Systems: A Learning 

and Memory Centered Approach, 1 st ed., Intelligent Systems Reference Library 126, Springer. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1264 
 

OBSERVATIONS ON WORD FORMATION IN CURRENT ROMANIAN AND 

ITALIAN MARITIME PUBLISHING DISCOURSE 
 

Ozana Cioca (Chakarian) 

PhD. student, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași 
 

 
Abstract: The paper presents a research on the presence of derivation and compounding in  the maritime 
words used in the specialized Romanian and Italian serial publications. The study focuses on the articles 

found in four representative maritime magazines, Marina Romana and Marea Noastra for the Romanian 

corpus and Rivista Marittima and Lega Navale for the Italian one. 
 

Keywords: current, maritime, serial publications, Italian, Romanian, word formation. 

 
 

 For our study, we have chosen a relevant number of articles from two couples of maritime 

magazines, i.e. Marina Romana and Rivista Marittima, the Romanian and Italian ‖voices‖ of the 

Navy, respectively Marea Noastra and Lega Navale, the Naval League magazines in Romania and 

Italy. We believe the language those maritime magazines use combines the lexic and techniques of 

the journalistic style with the scientific and technical language proper to the marine field and its 

subfields. Therefore, we can describe it as a harmonious combination of  ‖the common lexic, 

including the words that provide the understanding or the intersubjectivity between speakers‖
1
 and 

the specialized one, a sum of different terminologies that in our case belong to the sailors‘ world 

and its various specific branches. Based on our research, we‘ve decided to clasify the maritime lexic 

as part of the technical scientific terminologies. 

In the scientific specialized words known as maritime terms we recognize ‖those terms 

contextually restricted, with strict interpretative prescriptions to whom we associate a unique, non 

ambiguous meaning,‖ that Angela Bidu-Vrânceanu emphasized, in the classification of the 

interpretative variables of the linguistic context, in a reserch that can have different objectives.‖
2
  

John Lyons said that, in their own right, all languages are sustainable and sufficient 

communication systems meeting diverse and multiple social needs for the communities that use 

them. As needs change, languages tend to evolve to face the new conditions/ to deal with the new 

conditions. If new terms are needed, they will be introduced in the vocabulary, either by borrowing 

them from other languages or by creating them from the existing elements of the vocabulary using 

the internal means of the language.
3
 

The semantic origin of the maritime terms, that we have dealt with in a larger study, is also 

an important aspect and all the others methods that a language uses to make its vocabulary richer 

are indissolubly related to it. The lexical borrowing, the inherited terms, the neologisms and the 

linguistic calques that have enriched the maritime language and then other internal language 

enrichment methods such as derivation and compounding are some of the ways in which the current 

Romanian and Italian maritime languages have developed.  

In writing this article, we‘ve taken into account two basic techniques used in the formation 

of the lexical units: the derivation model – suffixation and prefixation and the compounding model 

                                                             
1 Angela,Bidu-Vrânceanu, Narcisa, Forăscu,  Limba română contemporană. Lexicul, Editura Humanitas Educational, 

București, 2005, p. 13. 
2 Angela, Bidu-Vrânceanu, Lexic comun, lexic specializat, Terminologiile  științifice Ŕ Probleme generale,  

http://ebooks.unibuc.ro/filologie/vranceanu/part32.htm 
3 John, Lyons,  Introducere în lingvistica teoretică, trad. Alexandra Cornilescu si Ioana Stefanescu, Editura Științifică, 

București, 1995, p. 57. 

http://ebooks.unibuc.ro/filologie/vranceanu/part32.htm
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using either Greek or Latin prefixoids, according to the specific field or by joining two words that 

together form a new one, with a different meaning; as a method of lexical creation, compounding 

means ‖joining in a single word two or more lexical units that can also be used separately‖
4
.   

It is also important to mention, right from the beginning, that the number of examples in this 

paper is small compared to the number of the examples included in a larger research of this 

linguistic phenomenon we are working on.  

We have also noted that all Italian maritime terms in the articles we‘ve studied are formed 

with the help of suffixes except for the verb ”ammarare” a derivation form of the noun ”mare” 

with the prefix -a and the suffix -are:  

ŖAlcuni cercano di ammarare, altri si lanciano con il paracadute, due di loro, tentano un 

disperato atterraggio di fortuna su Ustica. Questi ultimi sono feriti ma vivi, e i loro aerei in pezziŗ  

Lega Navale, gennaio-febbraio, 2018, p. 51. 

 

1. Derivation by adding: 

a. a suffix 

 Arboradă = arbore + -adă,  pânzar = pânză + -ar, apuntare = apunta + -re,   timonier = 

timon +-ier, matelotaj = matelot + -aj, , dragaj = drag+ -aj, acvatoriu = mostenit din 

latinescul acquo + -atoriu, velatură = vela + -tură, navlositor = navlosi + -to,  bordaj = 

bord + -aj. 

 „Acum suntem bine, stăm în hamace, sub punte, şi trebuie să ne urcăm în arboradă, 

pe vergi....ŗ – Marina Română, revista Forţelor Navale Române, anul XXV– nr. 3-

5(177-179) 2016 aprilie-septembrie, p.16 - 19 

 de la pluta arhaică la monoxilă, de la pânzarul moldovenesc la …cea dintâi corabie 

românească.ŗ - Marea Noastră, revista Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXI – 

nr. 6 (84) decembrie 2011/ ianuarie 2012, p. 49 

 Elicopterul Puma Naval a intrat în acţiune şi a efectuat apuntări pe fregata Regina 

Maria şi pe distrugătorul USS Porter.ŗ – Marina Română, revista Forţelor Navale 

Române, anul XXV– nr. 3-5(177-179) 2016 aprilie-septembrie, p.11 - 13 

 Încă student fiind, fusesem îmbarcat timonier.ŗ  - Marea Noastră, revista Ligii 

Navale Române, serie nouă, anul XXI – nr. 6 (84) decembrie 2011/ ianuarie 2012, p. 

47 

 „Nodurile au fost prezente în fiecare etapă a progresului umanităţii, la început au 

fost utilizate la construirea de adăposturi şi la confecţionarea armelor, apoi au 

devenit o necesitate la bordul navelor cu vele unde marinarii realizau zilnic noduri 

şi lucrări de matelotaj în marea epocă a explorării mărilor‖ – Marina Română, 

revista Forţelor Navale Române, anul XXVI– nr. 3-4(185-186) 2017 aprilie-

septembrie, p.62 

 „De-a lungul istoriei, dragajul, lupta contra minelor de astăzi, este o munca 

anonimă, lipsită de glorie răsunătoare, care a cerut întotdeauna eforturi uriaşe şi, 

nu de puţine ori, sacrificii de vieţi omeneşti şi materiale.ŗ – Marina Română, revista 

Forţelor Navale Române, anul XXV– nr. 3-5(177-179) 2016 aprilie-septembrie, p.76 

- 78 

 Odată intrat în avanport, a continuat drumul, rupând cu etrava o panglică care 

marca accesul în acvatoriu, simbolizând în acest mod, inaugurarea oficială a 

portului.ŗ Ŕ Marina Română, revista Forţelor Navale Române, anul XXV– nr. 3-

5(177-179) 2016 aprilie-septembrie, p.89-90 

                                                             
4 Petru, Zugun, Lexicologia limbii române. Prelegeri, Editura Tehnopress, Iași, 2009, p. 127. 
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 Secolul al XVIII-lea a înregistrat o dezvoltare a navigaţiei, mai mult ca oricând, 

ceea ce necesita cantităţi imense de velatură pentru nave, cu kilometri de parâme şi 

numeroase noduri folosite pentru a le face utilizabile.ŗ – Marina Română, revista 

Forţelor Navale Române, anul XXVI– nr. 3-4(185-186) 2017 aprilie-septembrie, 

p.62 

 ŗNavele, brokerii, navlositorii, lucrează în acest sistem: 7 din 7, 24 din 24. Înțelegi, 

accepți, ai o șansă. Nu, n-ai.ŗ - Marea Noastră, revista Ligii Navale Române, serie 

nouă, anul XXI – nr. 4(82) august-septembrie 2011, p. 11-13. 

 ”Bordajul trebuie inspectat și înlocuit pe ici pe acolo... ‖  - Marea Noastră, revista 

Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXI – nr. 4(82) august-septembrie 2011, p. 

44. 

 

 Bigotte = der. biga Ŕ big + -otte,  drizze = der. drizzare Ŕ drizz + -e, velieri = der. vela Ŕ 

vel + -ieri,  velista = der. vela Ŕ vel + -ista, flottiglia = der. flotta Ŕ flott + -iglia, dragaggio 

= der. dragare – drag + -aggio,  ammiragliato = der. ammiraglio Ŕ ammiragli + -ato, 

alberatura = der. albero Ŕ alber + -atura,  naviglio = der. nave - nav + -iglio,  capitaneria 

= der. capitano Ŕ capitan + -eria. 

 

 „Quando si sente parlare di velieri, bigotte, coffe, scotte, drizze, ecc…, si rimane 

confusi e un poř storditi dalla pazza danza delle parole, ma lřonda dei ricordi ci 

riporta al periodo della navigazione a vela - Rivista Marittima, mensile della Marina 

Militare dal 1868, anno CXLIX, aprile: 2016, p. 59 

 ŗDallřenorme flottiglia di dragamine a carbone della Grande Guerra ai robot 

futuribili capaci di operare a grandi profondità: il dragaggio italiano oggi.ŗ - Lega 

Navale, luglio-agosto, 2018, p. 5-6 

 „Le indagini dellřAmmiragliato appurarono che il disastro era stato provocato da 

un disattento cuoco il quale in una delle cucine aveva rovesciato una candela 

accesa.  Lega Navale, luglio-agosto, 2018, pp. 35-39 

 ŗIl naviglio logistico resta limitato, ma nel 2011-2012 sono state completate 2 LST 

classe „Monte Azulesŗ, da 3800 t, e nel 2016 la nave appoggio e trasporto Isla 

Maria Madre.ŗ - Rivista Marittima, mensile della Marina Militare dal 1868, anno 

CL, novembre: 2017, p. 61 

 ŖLřistruttore di vela e lřesperto velista nel codice della navigazione da diportoŗ - 

Lega Navale, novembre-dicembre, 2017, p. 44 

 „Fortunatamente lřalberatura resse perfettamente e non si verifico alcuna perdita 

tra lřequipaggio.ŗ Rivista Marittima, mensile della Marina Militare dal 1868, anno 

CL, novembre: 2017, p. 73. 

 ŖDue Ŗluciŗ a gloria delle Capitanerie di Porto durante la Grande Guerra.ŗ - Lega 

Navale, novembre-dicembre, 2017, p. 5. 

 

b. a prefix 

Apuntare  = a- + punte (+ re), submarin = sub- + marin, antirachetă = anti- + rachetă, 

subacvatic = sub- + acvatic  

  „Înainte de a prelua comanda, am fost ofiţer secund pe navă. Înainte de asta, am 

lucrat la Agenţia de Apărare Antirachetă şi Balistică, am fost comandantul unui 

puitor de mine, în Japonia. [...] Elicopterul Puma Naval a intrat în acţiune şi a 

efectuat apuntări pe fregata Regina Maria şi pe distrugătorul USS Porter.ŗ – Marina 

Română, revista Forţelor Navale Române, anul XXV– nr. 3-5(177-179) 2016 aprilie-

septembrie, pp.11 – 13 
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 ŗAl doilea război mondial ne-a găsit cu embrioni de flotă...aveam câteva cargouri, 

două pasagere şi-o navă şcoală, un yacht regal, trei submarine şi câteva nave 

militare.ŗ  Ŕ Marea Noastră, revista Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXIII Ŕ 

nr. 6(95)/ anul XXIV Ŕ nr.1 (96) noiembrie 2013 Ŕ februarie 2014, pp.10-12. 

 ŗSubmersibilul nostru este (…) un mijloc subacvatic mobil autopropulsat, (…) poate 

lua la bord și transporta 2-3 scafandri de mare adâncime. […] au fost realizate 

tabelele românești de scufundare, de compresie și decompresie…ŗ - Marea Noastră, 

revista Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXI – nr. 4(82) august-septembrie 

2011, p. 36. 

 

 

2. Compounding 

By analysing the articles included in our corpus we have found compound words 

denominating:  

 

i. types of ships:  

 nave militare, nave maritime, quadrimotor, portcontainere, auto-port-rachete 

 Ŗ…un yacht regal, trei submarine şi câteva nave militare.” – Marea Noastră, revista 

Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXIII – nr. 6(95)/ anul XXIV – nr.1 (96) 

noiembrie 2013 – februarie 2014, p.10-12 

 ŗServiciile portuare, nu toate, doar două, au un caracter special, vă imaginați. nu le 

poate furniza oricine, nu sunt neaparat complicate, dar pe parcursul unei prestații de 

pilotaj sau de remorcaj al unor nave maritime...” Marea Noastră, revista Ligii Navale 

Române, serie nouă, anul XXIV – nr. 3(98) iunie – august 2014, p. 36. 

 ŗ…ing. Matei Kiraly, ce construise deja câteva unități pentru transportul de pasageri, 

propune prin ICEPRONAV secția militară, nava 1043 Ŕ pernă de aer românească cu un 

motor sovietic de II 18 dintre cele achiziționate de TAROM și uitate prin funduri de 

magazii, odată cu înlocuirea quadrimotorului de pasageri.‖  - Marea Noastră, revista 

Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXI – nr. 6 (84) decembrie 2011/ ianuarie 2012, 

p. 32-33. 

 ŗCam 14000 TEU cu cele 2 nave româneşti plus portcontainerele străine care acostau 

la Constanţa. Socep, primul operator portuar din Constanţa s-a înfiinţat în 1991 şi a 

preluat activitatea de operare containere.ŗ – Marea Noastră, revista Ligii Navale 

Române, serie nouă, anul XXIII – nr. 6(95)/ anul XXIV – nr.1 (96) noiembrie 2013 – 

februarie 2014, p.13-14. 

 Ŗ…16 marinari, prevăzuţi în rolul de echipaj, auto-port-rachete pentru salvarea pe 

uscat....ŗ – Marea Noastră, revista Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXIII – nr. 

6(95)/ anul XXIV – nr.1 (96) noiembrie 2013 – februarie 2014, p.46. 

 

 cacciatorpediniere= cacciare + torpediniere, cacciamine = cacciare + mine, velivolo = 

vela + volo, portaerei= portare + aerei,  motovedette = moto + vedette. 

 ŖImprovvisamente, una piccola imbarcazione con due uomini a bordo si avvicinò al 

cacciatorpediniere navigando con calma…ŗ- Lega Navale, novembre-dicembre, 2017, 

pp. 8. 

 ”...ha dato vita ad una famiglia di cacciamine di successo, che è stata acquistata, in 

aggiunta alla Marina Militare, da quella Australiana, Finlandese, Malese, Nigeriana, 

Thailandese e degli Stati Uniti, ed il cui progetto è stato recentemente prescelto per la 

Marina di Taiwan.ŗ - Lega Navale, luglio-agosto, 2018, p. 5-6 

  „Il mitragliere era, naturalmente, il tenente vascello Arco, preposto come al solito, con 

soddisfazione dellřintero equipaggio del velivolo, al posto di maggior visibilitař e 
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miglior difesa di quel lento velivolo.ŗ - Rivista Marittima, mensile della Marina Militare 

dal 1868, anno CXLIX, aprile: 2016, p. 73. 

 „Nella realtà la portaerei Cavour, nave amiraglia della flotta italiana, per esempio, 

ospita sui suoi 244 metri, anche moltissime attività di carattere umanitarioŗ - Rivista 

Marittima, mensile della Marina Militare dal 1868, anno CL, dicembre: 2017, pp. 34. 

 Ŗ… dato che nel 2013 era stata annunciata la volontà di acquistare una portaerei 

dimessa, quando la flotta nazionale si compone di…motovedette!ŗ - Rivista Marittima, 

mensile della Marina Militare dal 1868, anno CL, dicembre: 2017, p. 38. 

 

ii. types of navigational tools:  

 sondă ultrason, compas magnetic 

 De asemenea, șalupa a fost dotată cu senzori și echipamente clasice de navigație, 

ECDIS (Radar pilot 720), sondă ultrason Simrad, GPS, DGPS Koden, AIS clasa A, 

compas magnetic…ŗ  - Marea Noastră, revista Ligii Navale Române, serie nouă, 

anul XXI – nr. 6 (84) decembrie 2011/ ianuarie 2012, p. 28-29 

 girobussola = girare + bussola  

 ŗŗ1911, lřamericano Elmer Ambrose Sperry (1860-1930) sperimenta la girobussola 

a bordo della nave passeggeri Princess Anne e della corazzata USS Delaware 1948 

Delmar S. Harder, vicepresidente della Ford Motor Company, conia il termine 

Automation, acronimo di Automatic Operation.ŗ Lega Navale, luglio-agosto, 2018, 

pp. 21-22 

 

iii. parts and systems of the ship: 

 motorul principal, compartiment mașini, monococă  

 ”Șalupa este de tip monococă, corpul, suprastructura și puntea sunt construite din 

aluminiu marin…dispune de un deplasament de 25 de tone, la o lungime de 17,26 

metri, lățime de 4,55 metri și un pescaj de 1,15 metri.ŗ …ŗ  - Marea Noastră, revista 

Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXI – nr. 6 (84) decembrie 2011/ ianuarie 

2012, p. 28-29. 

 ŗS-a piturat numai tribordul, adică partea vizibilă de pe mal. În plus, nu s-a revizuit 

motorul principal și vechea corabie a participat la defilare dusă la ureche și la braț, 

mă rog, sunt termeni specifici, în neaplauzele mulțimii.ŗ - Marea Noastră, revista 

Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXI – nr. 4(82) august-septembrie 2011, p. 

22. 

 ŗControlul accesului: Accesul trebuie să fie controlat și limitat, iar membrii din 

echipaj care asigură supravegherea din comanda de navigație, compartimentul 

mașini și puntea principală trebuie să beneficieze de o instruire corespunzătoare.ŗ 

…ŗ - Marea Noastră, revista Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXI – nr. 6 (84) 

decembrie 2011/ ianuarie 2012, p. 18-19. 

 centro-poppiera, boccaporti = bocca + porto, sottocoperta = sotto + coperta, 

entrobordo = entrare + bordo, bagnasciuga= bagnare + asciugare, tagliamare= tagliare 

+ mare, bordo-terra (”collegamento bordo-terra”). 

 ŖA mano a mano che lo scafo prendeva forma, si poteva distinguere una carena a V 

profondo nella cui zona centro-poppiera erano visibili vistose aperture: le prese a 

mare dalle quali sarebbe stata aspirata la considerevole massa dřacqua 

successivamente accelerata dagli idrogetti.ŗ Ŕ Lega Navale, novembre-dicembre, 

2017, pp.39-43. 

 ŖLa situazione era tanto grave che venne deciso di dare lřordine disperato di 

sigillare i boccaporti del ponte colpito chiudendo in una tomba ermetica chi era 

sottocoperta”. - Lega Navale, novembre-dicembre, 2017, pp. 8-15. 
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 „La vela, in particolare, registra un aumento di presenze del 3,5%, gli entrobordo il 

+14% e le imbarcazioni pneumatiche Ŕ di cui lřItalia è primo produttore al mondo Ŕ 

un +9%.ŗ - Lega Navale, novembre-dicembre, 2017, pp. 8-15. 

 ŖTornando al rostro, arma navale per eccellenza, consisteva in un solido puntale in 

bronzo fissato sul tagliamare dello scafo e reso solidale al dritto di prora e alla 

prima sezione della chiglia, leggermente più in alto del bagnasciuga, da una 

ribaditura di grossi chiodi di bronzo.ŗ - Lega Navale, gennaio-febbraio, 2018, p. 12. 

 ŖTornando al rostro, arma navale per eccellenza, consisteva in un solido puntale in 

bronzo fissato sul tagliamare dello scafo e reso solidale al dritto di prora e alla 

prima sezione della chiglia, leggermente più in alto del bagnasciuga, da una 

ribaditura di grossi chiodi di bronzo.ŗ - Lega Navale, gennaio-febbraio, 2018, p. 12. 

 „Questi scenari sono resi possibili con lřapplicazione sempre più estesa della 

Information & Communication Technology (ICT) sia a bordo che nel collegamento 

bordo-terra.ŗ - Lega Navale, luglio-agosto, 2018, pp. 21-22 

iv. related fields: hidrografie, aeronautic 

 ŗDupă cum au precizat organizatorii, „acesta este singurul festival aeonautic care 

combină acrobaţiile aeriene cu cele nautice, fiind locul unde arta pilotajului aerian 

şi nautic a fost scoasă în evidenţă prin aplicaţii demonstrative ale celor mai 

importante instituţii şi cluburi de profilŗ. Ŕ Marina Română, revista Forţelor Navale 

Române, anul XXV– nr. 4-6(172-174) 2015 iunie-decembrie, p.45. 

 ŗAstfel, nava poate ambarca şi deplasa în zona de cercetare şalupa hidrografică 

Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu 2 NMH Căpitan-comandor Alexandru 

Cătuneanu în prima campanie de cercetări hidrografice şi oceanografice la Marea 

Neagră după modernizare şi ambarcaţiunea hidrografică Căpitan-comandor 

Alexandru Cătuneanu 1, iar pentru a putea fi posibil acest lucru s-a montat o 

macara dedicată manevrării greutăţilor la bord şi care poate folosi şi la manevra 

acestor ambarcaţiuni.ŗ Marina Română, revista Forţelor Navale Române, anul 

XXV– nr. 3-5(177-179) 2016 aprilie-septembrie, p.35. 

 

v. ranks and social hierarchy:  

 căpitan comandor, ajutor mecanic, maiştri militari, maistru militar principal 

  Ŗ…și pe directorul șantierului căpitan comandorul Lepădatu.ŗ - Marea Noastră, 

revista Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXI – nr. 6 (84) decembrie 2011/ ianuarie 

2012, p. 32-33. 

 ŗ…Viorel Păculea ajutor mecanic...erau şi câţiva stagiari cu un an mai mari ca 

noi...Liviu Miroescu, Nae Nicolescu, comuna Rucăr, judeţul Argeş, Cojocaru Bogdan de 

la punte, Geani Angheluţă de la maşină, parcă mai erau câţiva.ŗ – Marea Noastră, 

revista Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXIII – nr. 6(95)/ anul XXIV – nr.1 (96) 

noiembrie 2013 – februarie 2014, p.6-8. 

 ”Staff-ul şcolii militare de maiştri militari, eu fiind comandantul, este compus din: un 

aspirant şi alţi patru maiştri militari, un maistru militar principal şi alţi trei maiştri 

militari clasa a III-a.ŗ – Marina Română, revista Forţelor Navale Române, anul XXV– 

nr. 3-5(177-179) 2016 aprilie-septembrie, p.16 – 19. 

 

 tenente vascello, ingegneri di macchina, pilota fluviale, capitano di vascello, capimastri 

= capo + mastro, contrammiraglio = contra + ammiraglio. 

 „Il mitragliere era, naturalmente, il tenente vascello Arco, preposto come al solito, con 

soddisfazione dellřintero equipaggio del velivolo, al posto di maggior visibilitař e 

miglior difesa di quel lento velivolo.ŗ - Rivista Marittima, mensile della Marina Militare 

dal 1868, anno CXLIX, aprile: 2016, p. 73. 
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 ŖQuesta la suddivisione degli incarichi: il comandante, il navigatore, due ingegneri di 

macchina;” – Lega Navale, novembre-dicembre, 2017, pp.39-43. 

 ŖMark Twain fu per alcuni anni pilota fluviale e, benché nato in Florida, crebbe nello 

Stato del Missouri, ad Hannibal.ŗ - Lega Navale, gennaio-febbraio, 2018, p. 26. 

  „Lř8 novembre 1838 la fregata della Marina del Regno di Sardegna Regina, al 

comando del capitano di vascello Giuseppe Albini, salpò da Genova per intraprendere 

una crociera di circumnavigazione del globo…ŗ Rivista Marittima, mensile della 

Marina Militare dal 1868, anno CL, novembre: 2017, pp. 70-71 

 „…lřAlbini chiese percio lřintervento del Costruttore dellřarsenale e dei suoi capimastri 

e di due capimastri della marina mercantile, i quali decisero di rimuovere tutti i corsi di 

fasciame di prora.ŗ Rivista Marittima, mensile della Marina Militare dal 1868, anno CL, 

novembre: 2017, pp. 74-75 

 „Una Divisione navale sarda comandata dal Contrammiraglio Giorgio De 

Viry...raggiunse il 26 marzo il porto di La Goulette.ŗ -  Rivista Marittima, mensile della 

Marina Militare dal 1868, anno CL, ottobre: 2017, p. 73. 

 

We also underline the presence in the Romanian corpus of some English compound words such 

as:  ship-management frequently used in the current specialized language, flush-deck, round trip. 

 ŗDeci s-ar putea foarte bine și o relansare a activității de ship-management și 

atragerea unor nave sub pavilion român…. ŗ - Marea Noastră, revista Ligii Navale 

Române, serie nouă, anul XXI – nr. 4(82) august-septembrie 2011, p. 7. 

 ŗCu o linie arhitecturală dezordonată ce flush-decks suprapuse, de mare lungime, erau 

un răspuns convențional la o solicitare convențională prin 1978.ŗ - Marea Noastră, 

revista Ligii Navale Române, serie nouă, anul XXI – nr. 4(82) august-septembrie 2011, 

p. 45-46. 

 ŗChiar înainte de revoluţiune, Navromul a reuşit să impună în piaţă o linie Constanţa Ŕ 

nord continent - Constanţa, round trip de vreo lună şi-un pic, cu Anvers, cu Rotterdam, 

Felixstowe, Pireu pe coadă, nu mai ştiu exact.‖ – Marea Noastră, revista Ligii Navale 

Române, serie nouă, anul XXIII – nr. 6(95)/ anul XXIV – nr.1 (96) noiembrie 2013 – 

februarie 2014, p.13-14 

 

We can conclude that by analysing the creation and evolution of the Romanian maritime 

language from a diachronic perspective, the Romanian maritime words in the current maritime 

publishing discourse, in terms of derivation and compounding, except for the word ―panzar‖, are 

mainly linguistic calques from French or Italian.    
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Abstract:Childhood is the time of life when everything is pink.  They live in a world where there are no 

problems. Affectivity of the parents is very important for mental development of the child. In the ,,Mara" 
novel, written by Ioan Slavici, are presented three types of childhood: the one-parent, the orphan and the 

normal. Persida and Trică had a one-parent childhood because they were raised by their mother, Mara. She 

grew them up with care and love but they they inherited her power so, when they grew up, they became 

strong adults. Națl had a childhood with a normal family. Both, mother and father took care of him but, his 
father´s authority scared the little Națl so he became an irresponsible adult. Bandi had the hardest 

childhood. His father left him and his mother died when he was eight. He was an orphaned child and he 

lived in the mercy of others. Affectivity is very important for children, without it the psychological life is not 
developed. The age of innocence is one of the most beautiful parts in life and every child deserves a beautiful 

childhood. 

 

Keywords: childhood, family, childhood, innocence, life 
 

 

,,Când lumea întreagă e-n floare, băiete, 
Și orice movilă e o colină; 

Și fiece gâscă-i o lebădă, băiete, 

                                                                    Și orice fătucă e o regină, 
                                                                   Să-ți iei calul și șaua, băiete, 

                                                               Și-n lume să pleci cât cuprinde: 

                                                          Sângele tânăr calea-și urmează, băiete, 

                                                        Și orice câine ziua de glorie-și prinde."
1
 

 

 Despre copilărie se spune că este perioada vieții cea mai lipsită de griji. Sufletele copiilor 

sunt la fel de pure precum crinii albi sau, precum fluturii cu aripi albe. Aș putea să caracterizez 

copilăria prin două culori: alb și roz. Albul semnifică inocența, puritatea și gingășia copiilor, 

sufletele lor sunt curate precum ale unor îngeri, ei nu se confruntă cu grijile și problemele vieții 

cotidiene, sentimentele lor sunt puternice și nu pot fi ținute în frâu. Rozul semnifică camaraderie, 

fericirea, bucuria continuă trăită de copiii în lumea lor fără griji, lumea lor imaginară în care orice 

lucru, ființă are viață și trăiește, prietenii nu sunt niciodată lăsați la ananghie, nu există discriminare 

în lumea lor și vor fi prieteni cu oricine, indiferent de etnie sau clasă socială. Devotamentul și 

atașamentul se arată încă de la o vârstă foarte fragedă.  Animismul îi caracterizează pe copii, de 

altfel animismul caracterizează copilăria, aceasta apărând în jurul vârstei de patru ani aflându-se în 

raport cu egocentrismul copiilor. Copiii se cred adeseori ,,centrul universului" și consideră că totul 

li se cuvine și se află într-o continuă căutare de atenție. Ei nu se gândesc la trecut sau viitor ci 

trăiesc în prezent, lucru care nouă, adulților, ni se întâmplă rareori. Perioada de după naștere, cand 

începe vârsta inocenței sau copilăria, are mai multe etape:  perioada de nou-născut, perioada de 

sugar, perioada de copil mic (1-3 ani), perioada preșcolară (3-6 ani), perioada de școlar sau copilăria 

mare (6-10-12 ani) și pubertatea. În fiecare dintre aceste etape copilul trece prin schimbări majore 

                                                             
1 Niall Edworthy și Petra Cramsie, Ghidul optimistului/Ghidul pesimistului, Ediția a II-a, editura Nemira, p.290 
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privind creșterea și dezvoltarea fizică și psihică iar creșterea și dezvoltarea sunt strâns legate de 

afectivitate. Pentru a se dezvolta pe plan afectiv, copilul are nevoie de iubirea, dragostea, afecțiunea 

și grija părinților deoarece, dacă un copil nu are parte de aceste lucruri nu se va dezvolta pe plan 

afectiv într-un mod corespunzător și cu timpul va dezvolta anumite dereglări la nivel psihologic. 

 ,,‹‹ Dacă fluturele zboară spre lumina dulce care-l atrage o face doar pentru că nu știe că 

focul îl poate mistui.››"
2
 Copiii nu cunosc frica, pericolul, și sunt asemenea fluturelui din citat 

deoarece aceștia nu percep pericolul, consecințele anumitor fapte și sunt într-o continuă goană după 

aventură, dornici să exploreze necunoscutul. La fel erau și copiii Marei: neînfricați, veseli, inocenți. 

Cu o mamă care lucra toată ziua în târg, copiii se jucau cât era ziua de lungă alergând printre 

picioarele oamenilor. ,, Mai sunt şi zdrenţăroşi şi desculţi şi nepieptănaţi şi nespălaţi şi obraznici, 

sărăcuţii mamei; dar tot cam aşa e şi mama lor ea însăşi"
3
, aspectul sărăcăcios și neîngrijit al 

copiilor conduc cititorul într-o stare de milă, neliniște, știind că în lume există copii asemenea lor. 

Totuși, neîngrijiți și fără bogății, copiii Marei reflectă fericire, bucurie și așa obraznici cum îi 

descrie eroina ei reflectă inocență. Această inocență reiese chiar din descrierea dată de către mamă.  

 Deși nu le poate oferi copiilor săi decât strictul necesar, Mara le ofer ceva mult mai de preț 

și mai important decât averea. Le oferă iubire necondiționată și îi lasă pe micuți să se bucure de 

vârsta inocenței știind că ,,oameni de dai Doamne, numai din copiii răi se fac"
4
. Acesta este mândra 

de comportamentul Persidei și al lui Trică deoarece știe că dintr-un copil moale, foarte cuminte, 

nesigur va ieși un adult moale, nesigur pe el iar dintr-un copil vioi, sigur pe el, hotărât va ieși un om 

de succes. Femeie credincioasă, Mara îi învață și pe copiii ei să creadă în Dumnezeu, să se roage la 

acesta. Știe că această lume e guvernată de către El și știe că rugându-se vor primi răspuns 

rugăciunilor, vor fi ajutați ,, De aceea se închină Mara şi în faţa icoanei, apoi îşi ia copilaşii, pe care 

totdeauna îi poartă cu dânsa, îi dă puţin înainte şi le zice: "Închinaţi-vă şi voi, sărăcuţii mamei!""
5
. 

Copiii sunt nedespărțiți de mamă iar mama e nedespărțită de copiii dorindu-și să-i știe în siguranță. 

Sida, cum o alinta Mara pe fata ei, își dorește și ea să îi știe în siguranță pe cei la care ține. Totuși, la 

un moment dat, ,,Mara își abandonează copiii, mai precis se bucură să-i știe în grija străinilor, iar 

ciorapii în care pune banii pentru ei, devin parte integrantă din viața ei secretă și din bucuriile ei 

ascunse"
6
. Orfani de tată, copiii se despart de mamă, sau mai precis mama se desparte de ei, dar nu 

pentru a le face rău. Instinctul matern al Marei o îndeamnă să facă acest lucru pentru ca visele ei în 

legătură cu Persida și Trică să se împlinească, dorindu-și ca cei doi să aibă un viitor mai bun decât 

cel ce i-a fost ei hărăzit. Instinctul matern se dezvoltă la Persida încă din copilărie și când Trică 

dădea de necaz, fata îi sărea în ajutor iar Mara știa ca aceasta ar fi sărit și-n foc pentru frățiorul ei. 

Băiatul, fiind orfan de tată se simțea vulnerabil în fața colegilor săi, neputând beneficia de protecția 

tatălui, deși sora lui îl apăra mereu. 

 Trică se bătea adeseori în piață cu băiatul turtelarului din Radna, Costi. Acesta nu doar că 

era cel mai mare dintre școlar dar era și cel care avea datoria de a ține copiii cuminți în lipsa 

dascălului și din cauza certurilor sale din copilărie cu Trică, acestuia îi făcea mare plăcere să îl 

umilească în fața celorlalți școlari. Copiii se știe că sunt orgolioși și nu le place să se lase umiliți 

mai ales în fața cercului de prieteni așadar, deși știe că nu e la fel de puternic cum era Costi, Trică 

nu se lasă umilit și ripostează. Puterea spirituală a Marei nu e moștenită doar de Persida ci și de 

Trică, acesta ținându-și lacrimile în frâu până în momentul în care a rămas singur. Mic și neajutorat, 

băiatul caută răzbunare dar nu de la Mara, căci știa că e văduvă și se întristează când aude că micuții 

ei dau de necaz, ci de la Persida pe care o considera protectoarea lui. Totuși, faptele băiatului nu 

rămân nepedepsite, acesta fiind exmatriculat din cauza faptului că era leneș, neascultător și îi strica 

și pe ceilalți copii. 

                                                             
2 Deborah Harkness, Cartea pierdută a vrăjitoarelor, Editura Litera, București, 2012, p. 270 
3 Ioan Slavici, Mara, editura Andreas,  București,  2014, p. 7 

4 Ioan Slavici, Mara, editura Andreas,  București,  2014, p. 7 

5 Ibidem, p.6 
6 Doina Ruști, Scriitori români, editura Niculescu, București, 2007  p. 168 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1273 
 

 Băiatul este prezentat prin evoluție, la fel ca și Persida, de la băiatul zdrențăros ce își 

petrecea zilele jucându-se în târg și până la bărbatul matur: „Trică, copil: zdrențăros, desculț, 

nepieptănat, nespălat. Trică, ucenic: «Aici era și Trică, tot lung și deșirat, dar mai altfel decât atunci, 

cu mînile, parcă mai lungi și împiedicându-se mereu cînd de unul cînd de altul». Trică ieșit calfă și 

stînd în fața «bundei» de probă să fie primit la lucru de maieștri. «Era tot lung și deșirat, tot motolog 

și gură cască, dar mai nespălat și mai nepieptănat decît odinioară ». Trică, calfa la Bocioacă, a cărui 

nevastă, Marta, «mititică» și «durdulie», pusese ochiul pe el: «nu se simșea de loc și era cel mai 

nespălat și cel mai nepieptănat, cel mai soios dintre calfe». Trică în momentul cînd se predă, la 

Verbonc,  voluntar: «Trică cel nalt şi spătos, care trecea înainte aruncând în dreapta şi în stânga pe 

calfele ce i se puneau în drum ori puneau mâna ca să-l oprească». Trică la întoarcerea din armată: 

«Lasă că era periat și pieptănat, cu obrazul ras și mustăcioara răsucită, bine strîns la brîu și cu 

căciula pe-o ureche»‖.
7
 

 Persida nu este doar fiica Marei, sora și protectoarea lui Trică, soția lui Națl și nora 

măcelarului Hubăr, ci și una dintre cele mai reușite și puternice figuri feminine din literatura 

română. Eroina este ilustrată prin evoluție de la copilărie la maturitate. „Persida este înfățișată prin 

evoluție, de la fetița desculță, zdrențăroasă și nepieptănată, care își petrece zilele «în târg, printre 

picioarele oamenilor», la fata care iubește și înfrânge barierele sociale, naționale și confesionale și 

până la soția devotată, capabilă de cele mai mari sacrificii.‖
8
 În tinerețe Persida este înfățișată ca 

fiind subțirică, fragedă, frumoasă și totuși, această înfățișare angelică ascunde un caracter puternic 

în care domină devotamentul, chibzuința, răbdarea, sinceritatea și voința puternică datorită cărora 

Persida reușește să izbândească în viață. Aceste calități se reflectă la tânăra eroina nu din 

adolescență sau maturitate ci chiar din copilărie, încă de când îți apăra fratele mai mic de răutățile 

celor din jur. În cazul Persidei, vârsta inocenței se termină devreme fiind nevoită să își apare fratele 

mereu. Am putea spune că Persida a avut o copilărie scurtă, făcându-și griji deseori și, la fel ca și 

mama ei, este o persoană protectoare și rămâne protectoarea cuiva încă de la începutul romanului și 

până la finalul acestuia. De asemenea, Mara se gândește și își face planuri din timp pentru fiica sa, 

dorindu-și ca la maturitate aceasta să fie maică. Astfel, Persida  își petrece ultimii ani din copilărie 

la o mănăstire de maici până în ziua în care îl zărește pe Națl și începe să nutrească o pasiune 

mistuitoare pentru acesta.  

 Națl este băiatul lui Hubăr și al Hubăroaiei, pe parcursul romanului devenind soțul Persidei. 

Aceste trăiește cu un complex patern pe care va încerca să îl învingă. Personajul trece de la o fire 

rușinoasă, blândă la una zbuciumată și geloasă. Băiatul a avut în copilărie un trai bun și totuși 

autoritate tatălui lasă urme asupra copilului, urme ce rămân impregnate în amintirea băiatului chiar 

și la maturitate. Aceasta poate fi una dintre cauzele pentru care Națl devine la maturitate o fire 

agresivă ce își găsește refugiul în băutură și violență. Doar după nașterea copilului său și al Persidei, 

Națl începe să revină pe calea cea bună. Puterea Persidei moștenită de la mama sa încă de la vârsta 

inocenței, o ajută ca la maturitate să treacă peste toate greutățile vieții. Nu doar puterea psihică și 

voința moștenite de la Mara o ajută, ci și celelalte calități dezvoltate în copilărie: iubirea, stăpânirea 

de sine, rațiunea, inteligența,bunătatea, blândețea. Ceea ce nu știa Națl era faptul că avea un frate. 

Fratele lui Națl era fiul nelegitim al lui Hubăr, Bandi.  

 Mama sa, Reghina, a murit când băiatul avea doar 8 ani. Deși mereu când era întrebată cine 

e tatăl ea spunea că nu știe, Reghina îl iubea nespus de mult pe Bandi și chiar și când băiatul avea 

deja șapte ani ea încă îl ținea în brațe și nu mânca decât după ce mânca el. Bandi nu era niciodată 

despărțit de mama lui astfel, atunci când ea a murit, băiatul se ținea continuu de maica Aegidia. 

După ce a mai crescut, maica l-a dat pe Bandi ucenic la un cizmar dar băiatul, deprins de a se alipi 

de cineva, nu a rezistat să fie ucenic și a fugit, nevrând să se mai întoarcă vreodată la mănăstire. 

Consider că băiatul nu a vrut să se întoarcă la mănăstire din cauza sindromului spitalizării, 

predominant mai ales la copiii, definită ca teama de abandon. Abandonat de tată, abandonat de 

                                                             
7 D. Vatamanciuc, Ioan Slavici Operă literară, editura Academiei Republicii Socialiste România, 1970, p. 224  

8 Ibidem, p.188 
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mamă, aceasta fiind luată la Dumnezeu, abandonat apoi de maică, ducându-l să fie cizmar, tânărul 

Bandi se temea să se mai atașeze din nou de cineva, fie ea chiar și maica Aegidia, și să fie din nou 

abandonat de cineva la care ținea, de cineva care se alipise. Cum am spus la început, dacă unui copil 

nu i se oferă suficientă afectivitate, sau i se oferă prea multă afectivitate în copilărie, atunci acesta 

va dezvolta la maturitate anumite probleme psihice. Acesta este și cazul lui Bandi, fără afectivitate 

din partea tatălui și cu afectivitatea exagerată din partea mamei, băiatul dezvoltă traume și 

dezechilibre psihice. Vârsta inocenței, una dintre cele mai frumoase perioade a vieții este trăită de 

micul Bandi, gri. Spun gri deoarece aceasta este culoare ce semnifică un dezechilibru psihic, 

tristețe, singurătate. După moartea mamei, acesta nu a cunoscut viața lipsită de griji, viața roz. Spre 

deosebire de fratele său vitreg Națl, care a fost crescut de părinții săi și a avut o bună situație  

materială, Bandi, după fuga de la mănăstire a trăit din mila celorlalți. ,,Bandi este un ‹‹caz›› , o 

exemplificare naturalistă a glasului sângelui"
9
. 

 Acesta duce la bun sfârșit crima pe care a vrut să o săvârșească Națl. Totuși, Națl a fost 

crescut într-un mediu ambiental plăcut spre deosebire de Bandi și crima pe care a vrut să o comită a 

fost doar pentru a scăpa de ceea ce îl măcina încă de mic, autoritatea tatălui. Când tânărul află că 

Hubăr este tatăl lui, și știe că a avut o viață bună în timp ce el a fost nevoit să treacă printr-o serie de 

abandonuri și să trăiască din mila celorlalți în perioada care se presupune a fi vârsta inocenței și 

chiar și după, are un acces de furie și își ucide cu cruzime tatăl. ,, Aproape toți criminalii – suferă, în 

momentul crimei, o cădere de voință și de rațiune; acestora le ia locul contrariul lor: o indolență 

infantilă, absolut fenomenală, intervine tocmai în momentul când prudența și circumspecția sunt 

indispensabile. El asimila această eclipsă de judecată și acest crah al voinței cu o boală ce se 

dezvoltă lent, atingând punctul culminant cu puțin timp înaintea săvârșirii crimei; această stare 

morbidă se menține pe parcursul acțiunii și câtăva vreme după"
10

. De această paralizie parțială a 

minții și a voinței pe care o descrie Dostoievski în romanul său Crimă și pedeapsă suferă și Bandi 

în momentul uciderii lui Hubăr. Amintindu-și de copilăria sa grea, Bandi, care era încă tânăr, nu se 

poate abține și controla și săvârșește păcatul.  

 Deși ultimul capitol al romanului Mara, Pace și liniște, care în opinia mea este dat de către 

Slavici într-un mod oarecum ironic, se încheie cu crima lui Bandi, autorul ne dă libertatea să 

reflectăm la ceea ce a urmat după. Nimeni nu s-ar fi gândit că Bandi, băiatul timid, tăcut și plăpând 

încă din copilărie ar fi putut comite un asemenea păcat. Din experiența personală am constatat 

faptul că adeseori copiii tăcuți pot săvârși fapte la care nimeni nu s-ar fi așteptat, fie ele bune sau 

rele. După cum spunea Oscar Wilde ,, Marile minuni ale lumii se petrec în capetele oamenilor. Tot 

în capetele oamenilor, și numai acolo, se făptuiesc marile păcate ale omenirii. Dumneata, (…), 

dumneata însuți, cu toți trandafirii roșii ai tinereții și cu toți trandafirii albi ai copilăriei, ai fost 

mistuit de patimi care te-au înspăimântat, ai fost chinuit de gânduri care te-au umplut de groază, pe 

trezie și în somn ai fost torturat de vise a căror singură amintire îți poate înfierbânta obrazul cu 

pecetea rușinii …"
11

. Tind să cred faptul că personalitatea melancolică a lui Bandi ascunde planuri 

morbide, secrete întunecate ce implicau uciderea tatălui său pe care ăncă de mic îl condamna pentru 

moartea mamei sale. ,, Ah! Cât de chinuit e răstimpul dintre zămislirea unui plan și îndeplinirea 

lui!"
12

 

 După cum am precizat în prima parte, afectivitatea joacă un rol foarte important în 

dezvoltarea copilului. Slavici, fin observator, a creat personajele romanului cu o măiastră tenacitate, 

Persida, Trică și chiar și Bandi și Națl într-o oarecare măsură sunt prezentați prin evoluție de la 

copilărie la maturitate, de unde tragem concluzia că Mara este un bildungsroman. ,,Personajele din 

povestiri NU se sting pur și simplu! Dumnezeu ne chemă la el atunci când EL crede că ne-a venit 

timpul și un scriitor e Dumnezeu pentru eroii din poveste, el îi creează tot așa cum Dumnezeu ne-a 

                                                             
9 Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, editura Gramar, București, 2004, p. 125 

10 F.M. Dostoievski, Crimă și pedeapsă, Editura Corint, București, 2014, p. 87-88 

11 Oscar Wilde , Portretul lui Dorian Grey, Editura Litera , București, 2014, p. 30 

12 Schiller în Stendhal, Roșu și negru **, Editura Albatros, București, 1977, p. 116 
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făcut pe NOI și nimeni nu poate să ia legătura cu Dumnezeu să-l facă să se explice"
13

. Slavici este 

pentru personajele sale Dumnezeu, creându-i cu mare tenacitate. El este cel care le-a decis destinele 

personajele, el a decis cum a decurs copilăria fiecăruia, putând astfel să le decidă și destinele la 

maturitate. Hubăr, care a fost un tată ce nu și-a luat în serios atribuțiile de părinte, sfârșește prin a fi 

ucis de către unul dintre cei doi fii.  

 Vârsta inocenței reprezintă un rol important în viața fiecăruia. Afectivitatea oferită de către 

părinții noștri în copilărie joacă un rol important în maturizarea noastră. Trică și Persida au avut o 

copilărie grea, fiind zdrențăroși, murdari, dar au ajuns ambii adulți puternici datorită afectivității și 

educației oferite de Mara, Bandi a avut o copilărie grea, la început cu prea multă afectivitate din 

partea mamei iar apoi cu ea lipsind acesta a ajuns un adult timid, retras, reținut dar cu gânduri 

ucigașe, criminal într-un final, Națl a avut o copilărie cu o bună situație materială însă autoritatea 

tatălui i-a lăsat urme adânci în memorie iar tânărul a ajuns un adult cu un comportament ce a trecut 

de la o extremă la alta în diferite momente și totuși, datorită Persidei și nașterii fiului său Națl 

ajunge un adult responsabil. 

 Copilăria este un important moment al vieții noastre deoarece în copilărie ne dezvoltăm cel 

mai mult, atât fizic cât și psihic. Fiecare copil este pur și fiecare copil merită să aibă o copilărie 

frumoasă și lipsită de griji. Nevoile emoționale ale copiilor sunt variate: de la nevoie de atenție, la 

nevoia de afecțiune, la cea de timp special petrecut cu părintele, la nevoia de conectare, de 

competenta, de securitate, de respect, de individualitate, la nevoia de a visa, care este extrem de 

importanta. Toate aceste nevoi, au ca scop construirea unui om frumos, complet din toate punctele 

de vedere. Copilul vine pe lume ca un dar pentru părinții săi, având propriul scop pe acest pământ 

iar părinții au datoria de a-l ajuta să își îndeplinească scopul.  
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Abstract:The identity refers to what a human being is in itself even before it is defined by these attributes 
identity of a human being, a lot of mances that mark a specific prototype. The evolutionist mentality that we 

can find norodays leads us slowly to a cancellation of the essence. The main idea is not to to give up, not to 

identify ourselves with a certain identity (or even more identities), not to carry on in quest, but to gather 

ourselves from wherever we are. Tu most important thing in our existence and throghout it is not "to lose" 
ourselves. 

Cioran comes with a powerful controversy, sustained by a demonic force of paradox. In him coexist in one 

hand, voluptuousness, lirism, naturalness, extravagance, the brutal sensibility of perception and in the other 
hand, void, the puzzled sadness, melancholy, denial, illness, incertitude, fatalism, anguish, drama, and 

lonlinnes. Over all these shades of the being is created the identity of assumption. Cioran doesnřt run of 

responsibility of assumation even with the risk of falling out of line, because nothing doesnřt seem to bother 
him more maximal living exalted of these paradoxes. 

 

Keywords:identity, human being, entity, nihilism, existence 

 

 

 Identitatea se referă la tot ce este o ființă în ea însăși chiar înainte de a fi determinată de  

atribute, tot ceea ce  există înainte ca aceasta să fie definită. Sunt o multitudine de distincții ale 

identității ființei umane, nuanțe care marchează un anumit prototip. Mentalitatea evoluționistă de 

azi ne duce treptat spre o anulare a esenței. Ideea e să nu capitulăm, să nu ne identificăm cu o 

identitate (mai multe identități), să perpetuăm căutarea, să ne strângem de oriunde ne (re)găsim. Cel 

mai important lucru în existența și de-a lungul ei este să nu ne ―pierdem‖.  

 Identitate sf: fr identité, lat identitas, -atis] 1. Coincidență, în toate aspectele, cu sine 

însuși. 2.  Principiul fundamental al gândirii care impune ca formele logice să păstreze unul și 

același sens în decursul aceleiași operații. 3. Asemănare perfectă. 4. Ansamblu de date prin care se 

identifică o persoană. 5. Relație de egalitate în care intervin anumite variabile, adevărată pentru 

orice valori ale acestor elemente. (https://dexonline.ro/definitie/identitate). Cu alte cuvinte, 

identitatea reprezintă singura formă de perfecțiune a omului cu sine pe care o găsește înăuntru 

ființei sale. 

             Consistența românească a ființei a fost și este o problematică sondată de marii nostri 

gânditori. În viziunea acestora orizontul lumii românești se întinde din cotidian până în legendă de 

aici până dincolo, de la prezență până la neprezență, de la atunci până acum, de la acum până în 

veșnicie, cu întreaga varietate de modulații românești ale ființei
1
, cum vrea să le numească 

Constantin Noica în Sentimentul românesc al ființei.   Dimensiunea, amploarea, esența ființei 

românești trebuie căutată în detaliile și în consecințele, vibrațiile, trăirile, experimentele acesteia. 

                                                             
1 Constantin, Noica, Sentimentul românesc al  ființei, București, 1978 

 

https://dexonline.ro/definitie/identitate
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Tocmai din realitatea însăși ies modurile ființei, din ‖brutatilatea‖ cu care eu-ul se lovește de 

existent.  Replica o dă logica existentului care dă, la rândul său, logica posibilului și necesarului. 

Situațiile ființei sunt momente de identități în timp, moduri și forme, de descoperire ale eu-lui care 

transcede existentul. ‖N-a fost să fie‖, ‖Era să fie‖, ‖Va fi fiind‖, ‖Ar fi să fie‖, toate aceste situații 

parcurg existentul și pun ființa la încercare într-o diversitate paradoxală uneori, de contexte care, în 

cele din urmă, o modifică, șlefuiește în mod esențial spre devenire.  

            Platon spunea: În jurul oricărei ființe există o imensitate de neființă, el dă expresia gândului 

că ființa are o aură, dar una prea vagă. Neființa oricărei realități nu este oricare, ci este una 

anumită; și la fel, imposibilul ei este unul anumit. Ne încercăm atât posibilul, cât și imposibilul prin 

natura moartă și prin natura vie. Tot ce n-a fost să fie, a modelat pe cele ce sunt. Nu toate cele n-au 

fost să fie, le-au modelat pe cele ce sunt. C. Noica întărește concepția platoniană: Ființa este o 

determinare a tot ceea ce ni se întâmplă sau n-a fost să fie. Absolut tot contribuie la modelarea 

acesteia, la desăvârșire. 

            Identitatea ființei nu se poate recunoște dincolo de toate aceste bariere ale imposibilului. Tot 

ce ne poticnește, tot ce ne  pune în față barieră, ne modelează prin soluțiile pe care le propunem, 

prin capacitatea de a ne readapta la noile condiții. Astfel, devenim ceea ce suntem și prin formele 

imposibilului de care ne lovim. În slujba ființei noastre și în determinarea ei stă acest „n-a fost să 

fie‖, care ne construiește adânc, pe plan ontologic.  

             Impactul? Dinamitează către înăuntru, către ființa însăși. Nicio sondare de genul acesta nu 

poate fi rolul unei pasivități, ci devine consecința inevitabilă a aflării, priceperii, înțelegerii, 

aprofundării omului. Nimic mai copleșitor. Spun asta pentru că aici trebuie un proces separat, dar și 

concomitent, un drum înapoi în ființă, dar și unul înainte (în ce va fi ființa), în viitorul ei. În 

paralelismul și în îngemănarea celor două planuri, începi să te contruiști pe tine însuți (sau să te 

recontruiești), depinde de importanța pe care ți-o dai din perspectiva înăuntrului. Drumul înapoi va 

regăsi toate fricile, toate abandonurile, toate încercările, progresele, transfuziile, lăcomiile, 

plenitudinea, tristețile, etc. Ce este important? Să înțelegem ce ne-a modificat. Cred că acesta e cel 

mai de preț lucru în căutarea identității noastre. Tot ce devenim este rodul a ceva, a unei experiențe, 

a unei percepții, a felului în care ne lovim de realitate, a dimensiunii cunoașterii corelată cu cea a 

înțelegerii care se află în acel moment în noi. 

             Realitatea ne dă șanse, neșanse, posibil și imposibil. Noi trebuie să ne creăm identitatea prin 

contextele acesteia, asimilând-o sau diseminând-o, acceptând-o sau nu. Ne lovim inerent de colțuri. 

Lumea, între bine și rău coexistă în noi, în explicațiile pe care le dăm realității și cum o trăim sau 

felul în care alegem să o trăim. Ea găsește răspuns și se împlinește doar în puterea noastră de a-i da 

substanță. În lumea aceasta ne contruim propria ‖casă‖, identitate, existență, ființă. Există viziuni și 

trăiri, experimente, experiențe trăite într-o lume finită și infinită totodată (limitată de formele și 

puterea înțelegerii momentane), pe care doar noi, pentru noi o putem defini în absolut și-o putem 

substantiviza.  

          Viețuim pentru noi înșine și completăm viețuirea generală. Suntem singurii care avem puterea 

să răbufnim spre bine, frumos, plenitudine și tot singurii care putem vindeca răul absolut pentru a-l 

împânzi în esențialul nostru, obiectiv necesar pentru a distinge contextele și pentru a ne defini 

evoluția. Proiecția în viitor a ființei este la fel de importantă cum e incursiunea în trecut. Ce vreau să 

devin? Unde vreau să ajung? Ce vreau să fiu? Cum voi alege să fiu? Și nu în ultimul rând Ce voi 

putea să fiu? Aici trebuie făcută corelația a ce am vrut și putut să fiu cu ce sunt. Nu putem deveni 

ceva sau cineva și acel lucru să nu își aibă rădăcini în ce am fost și în ce suntem. Aici contribuie 

toate formele posibilului și imposibilului. Indiferent de momentul existenței, ne referim la noi ca la 

un cumul și oglindim o perspectivă.  

          În fapt, înțelesul deosebit al ființei, la noi, este poate lucrarea înțelesurilor deosebite ale lui 

<<întru>>, care a venit să exprime ființa dinăuntru parcă, sugerând că a fi înseamnă <<a fi 

înăuntru ceva>>, adică a fi în și nu pe deplin în ceva, a se odihni dar a și năzui, a se închide, dar și 

a se deschide. Ființa a fost astfel scoasă din încremenire și s-a clătinat. Dară dacă nu s-ar clătina, 
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ar fi cu adevărat? Ce fel de ființă este aceea în care nu e loc pentru nicio vibrare și nicio 

devenire?... 

(http://www.humanitas.ro/humanitas/sentimentul-romanesc-al-fiintei?fbclid=IwAR2IMq-B-

yGsqpafDYiTLJgBZwGXcK6c9-b5CoNUNX0fTANngSzYs60__3M Constantin Noica) 

          În Metafizica
2
, Aristotel prezintă în mod fundamental ființa cu semnificațiile ei multiple. 

Astfel, Aristotel, determină patru scopuri ale ființei: 

- ființa prin accident; 

- ființa ca actualitate sau posibilitate; 

- ființa după forma categoriilor; 

- ființa ca adevăr. 

 

Sensul total, unitar, complet al ființei se descoperă tocmai în multitudinea aceasta a 

manifestărilor sale. Ființa este de fapt doar o posibilitate- și anume acea posibilitate de a fi înțeleasă 

în mod diferit. 

Conștientizăm destul de târziu, spre maturitate, că suntem ceea ce simțim, ce gândim, ce 

dăruim, că suntem total rodul a ceea ce am plănuit pentru noi să fim din momentul în care am 

conștientizat că suntem, al voinței noastre de a fi, plus ceea ce facem și am făcut ca să fim, a cum 

am făcut ca să fim, a oportunităților pe care le-am avut înspre a fi și, nu în ultimul rând, a ceea ce 

ne-am proiectat să fim.  

 Emil Cioran vine cu o controversă puternică, susținut de o forță demonică a paradoxului. 

Aș vrea să scriu ceva cu sânge. Aceasta, fără gândul unui efect poetic, ci concret, în accepția 

materială a cuvântului.(...) suferința mi-a dat curajul afirmării, îndrăzneala expresiei și pornirea 

spre paradox...
3
 În el coexistă pe de-o parte voluptatea, lirismul, naturalețea, extravaganța, 

sensibilitatea brutală a percepției și, pe cealaltă parte, vidul, tristețea nelămurită, melancolia, 

negarea, boala, incertitudinea, fatalismul, angoasa, drama, însingurarea. Peste toate aceste nuanțe 

ale ființei se creează identitatea asumării. Cioran nu fuge de responsabilitatea asumării chiar și cu 

riscul de a cădea în derivă, pentru că nimic nu pare să-l intereseze mai mult decât trăirea maximală, 

exaltată a acestor paradoxuri.  Îl incită propria vibrație, îl și obosește până la extenuare, însă nu 

renunță, are orgoliul de a o refula în forma cea mai sinceră a existenței ei. E o indiferență aproape 

de marginea nepăsării cu care filosoful află în el contexte iluzorii pe care le lasă să sălășluiască în 

pace cu o sinceritate absolută.  

 Creează spații în sine pentru orice dimensiune de moment care îl definește. Nu își reprimă 

nimic, trăiește experiențele contradictorii cu  demnitatea și sinceritatea soldatului ideal. 

Abruptizează, se plânge de neputință, strigă. Aproape toată opera sa e un urlet de durere, de 

incompatibilitate cu lumea și uneori cu sine. Este foarte interesant de mers pe firul acestei 

incompatibilități care se naște în sine și se răspândește pretutindeni. Își găsește însă perfecțiunea în 

fiecare nuanță a identității. Poate că atunci, în perioada marilor mele insomnii, s-a născut în mine 

acel orgoliu care m-a însoțit toată viața: orgoliul lucidității.(...) eu mi-am arogat luciditatea, mi-am 

acordat monopolul ei.
4
 

                                                             
2
 Aristotel, Metafizica, București, Editura Humanitas, 2007 

3 Cioran, Emil, 12 scrisori de pe clulmile disperării, pp.51-52. 
4 Gabriel Liiceanu, Apocalipsa după Cioran, Editura Humanitas,București,2011, pp.77, 78 

http://www.humanitas.ro/humanitas/sentimentul-romanesc-al-fiintei?fbclid=IwAR2IMq-B-yGsqpafDYiTLJgBZwGXcK6c9-b5CoNUNX0fTANngSzYs60__3M
http://www.humanitas.ro/humanitas/sentimentul-romanesc-al-fiintei?fbclid=IwAR2IMq-B-yGsqpafDYiTLJgBZwGXcK6c9-b5CoNUNX0fTANngSzYs60__3M
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 Nihilismul cioranian merge la extreme odată cu disecarea ideii de Dumnezeu. Mântuirea e 

o hilaritate care naște controverse capitale. Nimic nu justifică suferința sacrificiului. Cioran 

DESACRALIZEAZĂ jertfa, considerând că suntem singurii responsabili ai destinului nostru, 

înlatură beneficiul sacrificiului, nu vede reversul mântuirii, ci doar iluzia pe care o răspândește. Este 

inutil și ineficace să îl scoți pe om din singurătatea durerii, acesta trebuie să îți trăiască toate 

valențele durerii, ca într-un final, el însuși să se mântuiască prin aceasta. Din nou intervine orgoliul 

exacerbat al lui Cioran care nu accepta niciun beneficiu, nicio recompensă, niciun pansament, 

implicit niciun sacrificiu/jertfă, indiferent de unde ar veni. El este propriul său mântuitor. Nu vrea să 

își abroge drepturile de a simtii durerea în pregnanța ei absolută, în forma cea mai desăvârsită, 

tocmai pentru a-și asigura meritele de mântuitor al propriei existențe. Își iubește cu patimă suferința, 

se înalță prin ea, cunoaște astfel consistența perfecțiunii. Fiecare om își poartă destinul său fără ca 

altul să-și poată lua vreo responsabilitate, întocmai cum în suferință ești singur, nimeni altul 

neputându-și-o lua asupra lui. Acela care s-a crezut mântuitorul lumii a fost mai mult decât 

iluzionat când a conceput o răscumpărare a păcatelor sau o preluare a suferințelor oamenilor. Cu 

cât suntem mai fericiți astăzi, dacă s-a jertfit pentru noi? Mântuire? Dar mântuirea este o iluzie și 

o imposibilitate. Concepția creștină a durerii este plină de iluzii, căci a suferi pentru suferințele 

lumii este tot atât de ineficace, ca și bucuria pentru bucuriile lumii. Ea nu a înțeles că nu se poate 

suferi pentru altul și că este inutil să scoți pe om din singurătatea durerii.
5
 

 Paradoxul lui Cioran se naște din prea plinul pasiunii cu care trăiește toate ipostazele 

ființei, toate identitățile pe care le ia. Își trăiește toate experiențele la extreme, sorbind parcă din 

amarul lui. Își iubește maxim trăirile, le exagerează tocmai pentru a le simți amploarea, le 

contemplă, se umple de starea lor, și le asumă până la ultima suflare. Nu fuge de durere, nici de 

disperare, nici de boala care îi macină trupul. Se plânge, se vaită, dar este conștient că toate acestea 

îl mântuie. Își cere mântuirea, și-o imploră și trece prin durere de limita umanului. Dacă toate bolile 

au o misiune filosofică în lume, apoi aceea nu poate fi alta decât să arate cât de iluzoriu e 

sentimentul eternității vieții și cât de fragilă e iluzia unui definitivat și a unei împliniri în viață.
6
 

 Solitudinea lui Cioran rămâne sfâșietoare și pregnantă. Filosoful îi scrie fratelui său, Relu, 

de la Paris, în anul 1975 - În tot ceea ce am scris n-am făcut decât asta (să-mi afișez originile) - dar 

tot atât de adevărat e că, din punctul în care am ajuns acum, nu mai are importanță dacă sunt 

revendicat de români sau de eschimoși. Nu mai pot să-mi asum nefericirile niciunui trib. Sunt 

înstrăinat în sensul cel mai adânc al cuvântului sau cel puțin așa cred. Înstrăinat și indiferent, nu-și 

mai caută identitatea în nație, ci doar în trăiri. Negarea oricăror rădăcini exterioare vine să amplifice 

golul între el și lume, să îl definească și adâncească atât de profund încât să marcheze inefabilul -  

nu mai există nicio cale de întoarcere, împăcarea e imposibilă. De aceea scriu foarte puțin, muncesc 

puțin, am trăit la marginea societății, sunt fără cetățenie și-mi convine aici. Nu am nevoie de patrie, 

nu vreau să aparțin de nimeni și de nimic. 

 Ce a potențat cel mai tare experiența singurătății lui Cioran? Insomnia. Aceasta a măcinat 

atât trupul cât și sufletul, a șubrezit echilibrul, a determinat cel mai pregnant conflictul ireconciliabil 

cu lumea și cu sine însuși.  Insomnia devine în scurt timp spațiul privilegiat al ființei de 

                                                             
5 Cioran, Emil, Revelațiile durerii, Echinox, Cluj, 1990, p.94 
6 Cioran, Emil, Pe culmile disperării, București, Editura Fundația pentru Literatură și Artă Regele Carol II, 1934, pp.30-

31. 
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experimentare a durerii. Luciditatea tăioasă a lui Cioran descompune în spațiul insomniilor 

suferința, sentimentul deznădejdii și inutilității. 

 Are un orgoliu exagerat cu care își experimentează toate limitele colapsului. Își  iubește 

stările și le întinde într-o amploare exacerbată. E trufaș în această aventură, în 

INTENȚIONALITATEA gestului său sinucigaș. Anihilează totul în jurul său și în interior și în 

spatiile goale aruncă amărăciunea. Nimic nu vindecă la Cioran, totul descompune, simplifică lumile 

în deșertăciuni. Metafizica ființei trăiește în goluri. Nihilismul alimentează neputința. Nici măcar 

Dumnezeu prin jertfirea singurului său fiu nu îi asigură taxa existenței, nu vede în nimic scăpare. 

Mântuitorul nu și-a dus menirea la capăt. Faptul că a murit nu a vindecat lumea de nefericire, 

nimeni nu se simte iubit mai mult de la jertfa lui încoace. Vede deșertăciune în sacrificiul 

mântuitorului și el însuși merge spre mântuire prin durere. Singura fericire a lui Cioran pare a fi 

pasiunea cu care își trăiește nefericirea. Aici atinge perfecțiunea unei identități, aici abia se 

implinește, în fericirea cu care își atinge culmea nefericirii. Cred cu tărie că actul sinuciderii 

propriei filosofii este marea cucerire a omului Cioran care astfel încetează să mai fie filosof și care 

stă în intenționalitatea clară a gestului și bucuria imensă de a încheia un circuit existențial cu gloria 

omului.  

               Între omul care are sentimentul morții și cel care nu-l are se deschide abisul dintre două 

lumi care nu comunică între ele; și totuși amândoi mor; dar unul își ignoră moartea, celălalt o știe; 

unul nu moare decât timp de o clipă, celălalt moare întruna...Condiția lor comună îi situează 

tocmai la antipozi; la cele două extremități și înăuntrul aceleiași definiții; ireconciliabili, îndură 

același destin...unul trăiește ca și cum ar fi veșnic; celălalt își gândește neîncetat veșnicia și o 

neagă prin fiecare gând
7
. Cioran preferă să nu trăiască iluzionat propria veșnicie și de bună voie se 

lasă angrenat în negația față de aceasta cu o atitudine tragică, dar asumată.  
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Abstract: People are dependent on education and certainly they are morally educable. We ask ourselves if 
we become moral as a result of education, we are born with this virtue, or morality appear due to the 

environment in which we develop... The genes or development environment do not lay the emphasis on the 

development of moral competence and the biological age does not reveal a higher or lower level of morality. 
The opportunities that are offered by the education to individuals promote a harmonious development of 

moral competence. That is why the researchers focus on the evolution of new theories that help to develop 

moral competence without neglecting the educational institutions that have a fundamental role in educating 

the humans. 
Moral competence emphasizes the individual's ability to be able to solve problems, to discuss and to listen 

on the basis of his inner principles. From the perspective of the development of moral competence, the 

individual becomes more earned, his behavior becomes more ennobled because of his elevating inner 
principles, and this is exclusively due to education. 

It is remarkable the fact that moral capacities are generally regarded as more valuable than intellectual 

ones, so that the future can be viewed from a perspective of the development of an education that focus on 
the development of moral competence, rather than on the development of intellectual capacities. 

  

Keywords: morality, moral competence, heredity, environment, education 

 
 

Conceptul de moralitate are interpretări diferite în știință și în viața de zi cu zi. Definirea 

moralității poate să ia multe forme. William Frankena o consideră un scop social,
1
 Stephen 

Toumlin, o consideră o armonie a societății,
2
 Kurt Baier „binele tuturor‖,

3
 iar Bernard Gert o vede 

ca un proces de diminuare a răului.
4
  

Lipsa unei definiții explicite și acceptată pe scară largă a moralității, ne face să privim 

superficial interacțiunile interpersonale, care vizează indivizii care trăiesc în societăți diferite și ar fi 

mai util să avem ceva mai mult decât o definiție singulară a moralității.  

Este posibil ca moralitatea să fie dobândită prin educaţie sau este aşa cum, unii cred, 

înnăscută și inalterabilă sau, după cum cred alţii, pur și simplu un produs al mediului în care cineva 

creşte? 

Să discutăm mai întâi despre perspectiva care susține că numai mediul social poate 

determina un comportament mai bun al oamenilor. Unii teoreticieni susţin că părinţii, profesorii sau 

alți agenţi ai societății trebuie să „instruiască‖ copiii cu privire la care comportamente sunt morale 

și imorale, dar și care situaţii morale sunt acceptate din punct de vedere social.
5
 

În societate, există uneori, motive întemeiate de a interzice anumite acţiuni, cum ar fi „de a 

ucide‖ și de a îndemna anumite acţiuni, cum ar fi „de a ajuta alţi oameni‖. Însă, aceasta nu 

înseamnă că nu există și excepţii de la aceste reguli morale concrete, de exemplu: în calitate de 

soldaţi nu numai că ne este permis să ucidem, ci trebuie să ucidem; sau ca studenţi, nu ni se permite 

să ajutăm un coleg la examen pentru că acest lucru este considerat înşelăciune. 

                                                             
1William Frankena, Recent Conceptions of Morality, in G. Nakhnikian and H. Castaðeda (eds.), Morality and the 

Language of Conduct, Detroit: Wayne State University Press, 1963, pp. 1–2. 
2 Stephen Toumlin, An Examination of the Place of Reason in Ethics, Cambridge: Cambridge University Press, 1950. 
3 Kurt Baier, The Moral Point of View, Ithaca, New York, 1958. 
4 Bernard Gert, Morality: Its Nature and Justification, Revised Edition, New York: Oxford University Press, 2005. 
5 Lind, G., How to Teach Morality, Promoting Deliberation and Discussion Reducing Violence and Deceit, p.91, 2016. 
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Doar din aceste două exemple, putem trage concluzia că dacă încercăm să acționăm strict 

conform anumitor reguli morale, ne vom izbi de dileme comportamentale insolubile atunci când 

aceste reguli se contrazic reciproc. Pentru a evita astfel de dileme, am putea alege să trăim cu puţine 

reguli morale, dar acest lucru nu ne-ar scăpa de la luarea unor decizii morale dificile. De exemplu 

poate o mamă să-și salveze viața dacă asta înseamnă o întrerupere a sarcinii? Prin urmare, există 

teoreticieni care susţin că nu trebuie să impunem reguli concrete oamenilor, ci trebuie să le 

„transmitem valori morale‖, precum valoarea cooperării sau valoarea justiţiei.  

Pe de altă parte, dacă aceste valori morale de bază, pe care preferăm să le numim principii 

morale, sunt în mare parte înnăscute, prin urmare ele nu trebuie să fie „transmise‖ oamenilor. Deşi 

principiile morale nu trebuie să fie „transmise‖ oamenilor, competența morală trebuie dezvoltată 

prin transmitere sau exercițiu. Oamenii pot fi forțați să facă anumite lucruri, dar nu și să dezvolte o 

moralitate autonomă.
6
 Aceasta ar fi o contradicţie în sine și, prin urmare, nu poate funcţiona, 

deoarece, dezvoltarea competenței morale necesită timp și oportunități speciale de învățare. 

Astfel, rămâne întrebarea dacă dezvoltarea competenței morale este determinată total sau 

parţial genetic. Vom analiza în continuare teoria evoluţiei genetice a dezvoltării morale. 

Consecința unei înțelegeri genetice a teoriei darwiniene a evoluţiei este aceea că factorii 

ereditari determină caracterul nostru moral, așa cum determină aspectul nostru exterior. Se 

presupune că procesul de dezvoltare morală este într-o foarte mare măsură dacă nu chiar complet 

determinat de genele noastre. Conform acestei interpretări greşite, cel mai bun lucru pe care 

educaţia îl poate face, este de a ajuta pe copil în formarea sa și, dacă este necesar, de a-l proteja 

împotriva influenţelor dăunătoare din mediul înconjurător.
7
 

Teoriile genetice recente presupun că genele nu determină în mod unic dezvoltarea, ci 

acceptă faptul că mediul joacă un rol important. Jean Piaget, Lawrence Kohlberg sau Jim Rest au 

presupus că dezvoltarea morală - în funcţie de nivelul de excitaţie al mediului social - poate fi 

accelerată, încetinită sau chiar stopată, dar se desfăşoară în acelaşi mod, întotdeauna de jos în sus. 

Conform acestui postulat central
8
 al „teoriei dezvoltării cognitive‖a moralității,‖ nu ar trebui 

să existe nici o regresie a dezvoltării în ceea ce priveşte moralitatea, deoarece moralitatea se 

desfăşoară, întotdeauna de jos în sus și niciodată invers. Cu alte cuvinte, corelaţia dintre 

dimensiunile dezvoltării morale și vârstă trebuie să fie întotdeauna ridicată și pozitivă, dacă teoria 

este corectă.
9
 

Au fost făcute mai multe studii în care s-a determinat faptul că corelaţiile dintre scorurile de 

dezvoltare morală și vârstă sunt false. Dezvoltarea competenței morale poate fi mai bine explicată 

prin cantitatea și calitatea oportunităţilor de educație. Nici un studiu nu ne-a lăsat să credem că 

moralitatea vine odată cu vârsta. Lawrence Kohlberg
10

 însuşi, a contrazis această afirmație prin 

angajamentul său ferm față de educaţia morală. 

Stephan Thoma,
11

 într-o meta-analiză făcută studiilor care au utilizat Modelul dezvoltării 

morale a lui James Rest, a arătat că cel mai puternic factor de dezvoltare morală este educaţia și nu 

                                                             
6 Portele, G., apud. Lind, G., How to Teach Morality, Promoting Deliberation and Discussion Reducing Violence and 

Deceit, 2016. 
7 Lind, G., How to Teach Morality, Promoting Deliberation and Discussion Reducing Violence and Deceit, pp.92, 

2016. 
8 Kohlberg, L., Essays on moral development, Vol.II. The psycology of moral development, San Francisco, CA: Harper 

& Row, 1984. 
9 Kohlberg, L., Essays on moral development, Vol.II. The psycology of moral development, San Francisco, CA: Harper 

& Row, 1984, pp.14; Rest, J.R., Moral development. Advances in research and theory. New York: Praeger, 1986, 

p.106. 
10 Kohlberg, L.,Moral and religious education and the public schools: A developmental view. In: T. Sizer, ed., Religion 

and public education, Boston, MA: Houghton-Mifflin, 1967;Moral education for a society in moral transition. 
Educational Leadership, October, 1975, pp.46-54; Essays on moral development, Vol.II. The psycology of moral 

development, San Francisco, CA: Harper & Row, 1984. 
11 Thoma, S. J. Do moral education programs facilitate moral judgment? A meta-analysis of studies using the Defining 

Issues Test. Moral Education Forum, 9(4), 1984.  
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vârsta. Competenţa morală nu creşte automat odată cu vârsta biologică, ci cu o bună educație, adică 

cu oportunitățile pe care educaţia le oferă indivizilor de a testa și de a primi sprijin pentru 

competența lor morală. Aceste constatări resping teoria dezvoltării genetice a moralității și fac 

necesară o nouă teorie a dezvoltării morale.  

Georg Lind
12

 a pus bazele unei noi teorii, și anume „Noua teorie a educației, privind 

dezvoltarea morală.‖ Numele teoriei vine de la faptul că instituțiile de învăţământ general reprezintă 

un factor important, probabil cel mai important în dezvoltarea capacităților morale. Conform 

autorului, mai sus menționat „competența morală, nu este nici înnăscută, nici cauzată de vârsta 

cronologică, nici nu poate fi aplicată prin metode precum predarea directă sau îndoctrinarea‖. 

Astfel, nu putem aştepta până se dezvoltă de la sine și nici nu putem spera că presiunea socială va 

avea un efect asupra dezvoltării ei. 

Georg Lind a dedicat această teorie lui Charles Darwin, căruia ar trebui să i se recunoască 

această teorie, deoarece el a afirmat că abilitatea morală, nu este determinată de gene, ci de 

educație. „Capacităţile morale sunt în general apreciate ca fiind mai valoroase decât cele 

intelectuale. Trebuie să ţinem cont de faptul că reamintirea clară a unor impresii este una din bazele 

fundamentale, deşi secundare, a conştiinţei. Acesta este argumentul cel mai puternic în sprijinul 

educării și stimulării pe toate căile posibile a capacităţilor intelectuale ale oamenilor. Fără îndoială, 

o persoană cu mintea înceată, dar cu afectivitatea și empatia sau sentimentele de apreciere bine 

dezvoltate, va desfăşura activităţi pozitive și va avea o conştiinţă destul de sensibilă. Dar ceea ce 

face imaginaţia mai clară și întăreşte obiceiul reamintirii și comparării unor impresii, va duce la o 

conştiinţă mai sensibilă și va compensa întrucâtva afecţiunile și sentimentele sociale slăbite.‖
 13

 

De remarcat este că nu toată educaţia oferă oportunități pentru a promova competența 

morală. Un studiu făcut pe studenţii la medicină, arată cum, aparent, educaţia specifică domeniului 

oferă puţine oportunități pentru dezvoltarea competenței morale sau chiar împiedică acest lucru.
14

 

Acest lucru este foarte greu de înţeles, însă se explică prin faptul că cerinţele educaţionale sunt 

foarte ridicate, examenele foarte grele, un volum prea mare de cunoştinţe de învățat, iar acest lucru 

nu lasă prea mult timp pentru gândire și discuție. În același timp, problemele morale cu care se 

confruntă în general medicii, sunt deseori legate de comitetele de etică sau de colaborarea cu 

supervizorii. Probabil combinaţia celor doi factori împiedică mulți medici aspiranţi să-și păstreze și 

să-și dezvolte în continuare nivelul, adesea ridicat, de competență morală. 

Cercetările realizate de psihologii precum Jean Piaget, Lawrence Kohlberg, Georg Lind și 

mulți alții, ne-au arătat că abilităţile morale pot fi învăţate destul de eficient în cazul metodei de 

discuție a dilemei. Competența morală nu se poate dezvolta bine fără sprijinul instituţiilor 

educaţionale. În studiile timpurii, efectele educației nu erau evidente deoarece majoritatea studiilor 

erau axate pe faptul că moralitatea vine odată cu vârsta cronologică, chiar dacă nici un studiu nu a 

confirmat cu certitudine acest lucru. Dimpotrivă, vârsta cronologică nu are efect cauzal asupra 

competenței morale.
15

 

Studiile mai recente dezvăluie o asociere mai puternică între educație și dezvoltare morală, 

prin urmare este important să se determine creșterea absolută a competenței morale ca urmare a 

proceselor educaționale. Georg Lind
16

 a făcut acest lucru extrapolând diferențele determinate dintre 

                                                             
12 Lind, G.,How to Teach Morality, Promoting Deliberation and Discussion Reducing Violence and Deceit, pp.97, 

2016. 
13 Darwin, Ch., Die Abstammung des Menshen. (The descent of man. 2 nd edition 1871). Stuttgart: Kroner Verlag, 

1996. 
14 Feitosa, H., Rego, S., Bataglia, P. U., Sancho, K. F. C., Regor, G., & Nunes, R.(2013). Moral judgment competence 

of medical students: a trans-cultural study. Advances in Health Science Education. DOI 10.1007/s10459-013-9449-5; 

Lind, G. (2000 a). Moral regression in medical students and their learning environment. Revista Brasileira de 

Educacao Medica, 24(3), 24-33; Schillinger, M. (2006). Learning environment and moral development: How university 
education fosters moral judgment competence in Brazil and two German- speaking countries. Aachen: Shaker- Verlag. 
15 Lind, G.,How to Teach Morality, Promoting Deliberation and Discussion Reducing Violence and Deceit, pp.98, 

2016. 
16 Ibidem.  
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începutul și sfârşitul intervenţiei pentru un an școlar cu ajutorul testului creat de el și prezentat în 

lucrarea sa „How to Teach Morality‖ și anume Moral Competence Test (MCT), în care se constată 

că învățământul determină o creștere a scorurilor (0 la 100 puncte) de aproximativ 3,5 puncte pe an. 

Însă instruirea insuficientă, de o oră pe săptămână, în școlile profesionale, duce la stagnarea sau 

scăderea competenței morale, deoarece sprijinul școlar nu mai are loc. 

Constatând această mare necesitate, Georg Lind a pus bazele unei noi metode care 

promovează competența morală şi nu educaţia morală generală aşa cum o fac cele mai multe 

programe educaţionale. Cele mai multe metode vizează modificarea atitudinilor și valorilor morale 

sau modificarea comportamentului astfel încât să respecte regulile și standardele sociale. Dacă 

aceste metode își îndeplinesc obiectivele stabilite este discutabil, deoarece puținele studii care există 

nu prezintă decât efecte. Un studiu experimental realizat în Statele Unite, în numele unei asociații 

de biserici protestante au indicat un efect negativ: de exemplu, adolescenții care au învățat religia în 

școlile duminicale au tendința să încalce standardele mai des decât elevii școlilor reformante, așa 

numitele școli progresive.
17

  

Una din puținele metode de dezvoltare a moralității pentru care s-a dovedit a fi eficientă 

educația și care a fost evaluată empiric, este metoda lui Lawrence Kohlberg - metoda de discuție a 

dilemei,
18

 și care a servit drept punct de plecare pentru dezvoltarea metodei Konstanz Method of 

Dilemma Discussion (KMDD). 

Principalul element al acestei metode este acela că nu se predă conţinutul direct prin 

instrucţiuni verbale, ci mai degrabă se oferă oportunităţi pentru învăţarea morală.
19

 Adică nu 

impune învățarea, ci favorizează un mediu de învățare apt pentru a hrăni „foamea naturală‖ a 

elevilor pentru învățare. Oricine ar putea participa la aceste sesiuni de discuții, așadar participarea 

nu ar trebui să fie limitată de condiții. Doar în cazul în care se constată că există dificultăți în ceea 

ce privește anumite grupuri, trebuie luat în seamă modul în care acest lucru ar putea fi facilitat fără 

a pierde din vedere principiile fundamentale ale metodei. Măsurile care s-ar putea aplica constau în 

simplificarea poveștii dilemei, folosirea limbajului simplu și acordarea de mai mult timp de gândire.  

Această metodă este recomandată oricărei vârste, iar grupurile nu sunt limitate la așa 

numitele „ grupuri de risc‖ și nici nu sunt adecvate doar pentru clasele „bune‖, ci sunt recomandate 

copiilor, tinerilor  și adulților, doar conținutul trebuie adaptat. 

Pentru păstrarea și dezvoltarea păcii și democrației, trebuie să stimulăm competența morală. 

În societatea noastră modernă, industrializată și în continuă schimbare, numărul provocărilor morale 

crește constant, în timp ce oportunitățile pentru învățarea morală devin rare.
20

 Competența morală
21

 

este „capacitatea de a rezolva problemele și conflictele pe baza principiilor morale interioare prin 

deliberare și discuție în loc de violenta și înșelăciune.‖ 

Definiția competenței morale ar trebui să stea în centrul încercării de a evita violența, 

înșelăciunea și folosirea abuzivă a puterii; iar noi ca membrii ai societății, trebuie să creăm 

oportunități de învățare morală în școlile noastre, cât și în alte instituții de educație.  

Educația morală aduce modificări în ceea ce privește comportamentul astfel încât să se 

respecte niște reguli sociale. 

Competența morală pune accent pe capacitatea individului de a fi capabil să rezolve 

probleme, să discute și să asculte pe baza principiilor lui interioare. Din perspectiva dezvoltării 

competenței morale, individul devine mai câștigat, comportamentul lui devine mai înnobilat datorită 

principiilor lui interioare înălțătoare. 

                                                             
17 Hartshone, H. & May, M. A. Studies in the nature of character. Vol. I : Studies in deceit, Book one and two. New 

York: Macmillan, 1928. 
18 Lind, G., Can morality be taught? Findings from modern moral-psychological research. Berlin: Logos-Verlag, 2002. 
19 Lind, G., How to Teach Morality, Promoting Deliberation and Discussion Reducing Violence and Deceit, i2016, 

p.103. 
20 Lind , G., Perspective Řmoral and democratic learning‘, 2006 b, pp. 296-309. 
21 Lind, G., How to Teach Morality, Promoting Deliberation and Discussion Reducing Violence and Deceit, 2016, p.13 
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Concluzii 
Ceea ce face diferenţa între individ şi alte vieţuitoare este latura morală pe care omul o 

dezvoltă încă din primii ani de viaţă, latură care îl ajută să trăiască în societate. Societatea trece prin 

transformări permanente, iar individul este „condamnat‖ să se reinventeze din punct de vedere 

moral atât pentru a putea face alegeri morale, dar şi pentru a-şi asuma responsabilitatea morală 

pentru acţiunile sale. Conform lui Immanuel Kant omul la rădăcini este destul de primitiv, însă 

există o datorie umană care impune omului să se smulgă din starea primitive a naturii sale şi să-şi 

dorească mereu să avanseze. 

În concepția lui Lawrence Kohlberg despre educația morală, pe care Georg Lind o adaptează 

în mod constructiv în dezvoltarea propriei poziții teoretice, cel dintâi consideră că educația pentru 

comportamentul moral prin învățarea cognitiv-intelectuală este destul de posibilă. Cu toate acestea, 

concepția sa se aplică nu numai comportamentului moral, ci și expresiei specifice a 

comportamentului bazat pe raționamentul antecedent, adică pe competența morală. 

Oamenii sunt în mod inerent mai buni sau mai răi. Acest lucru a incitat în gândire, atât de 

mult timp filosofii morali dar și pedagogii care au încercat în mod continuu să găsească modalități 

de a oferi o educație morală eficientă. Moralitatea constitue o temă de bază a acestora justificându-

se totodată faptul că oamenii sunt dependenți de educație pentru moralitatea lor și cu siguranță sunt 

educabili moral. Moralitatea este un domeniu care s-a cercetat timp îndelungat și cu siguranță va fi 

un domeniu care va face interesul multora și de acum încolo, iar educația și instituțiile de 

învățământ vor oferi întotdeauna oportunități de devoltare a competenței morale. 
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Abstract:The complete work of the writer Ionel Teodoreanu comprises 27 titles: journalism and memoirs, 

poetry and novels. They represent the irradiating center of his work, being 17 on the whole, of which only 

"Let it come Bazarca!" is published posthumously. The time of his literary debut is marked by the encounter 
with Garabet Ibrăileanu, who will then become his mentor and friend, capturing his portrait in "The Shadow 

Mass" and "The Return In Time". Being a lawyer is a source of inspiration recognized by the writer in his 

memoirs, from which he took his human typologies and cases that he then transformed artistically and 

became literary cases. Literature and law were complementary, they did not exclude each other, the oratoria 
by which Ionel Teodoreanu was able to perform in the courtroom. The connection between the writer's 

biography and his novels is obvious, and the memorial volumes are also relevant, so this direction will be 

exploited by the multitude of the author's selves projected in his characters. The originality of Teodoreanu's 
writings is mentioned in the pages of Demostene Botez, who considers him "our only youth writer", his 

strengths being the breath, the surprise, the joy, the free energy of youth. 

 

Keywords : poetry, novels, our only youth writer, literary cases, originality. 
 

 

          Proza lui Ionel Teodoreanu reprezintă o sferă de interes extrem de ofertantă prin 

memorialistica cuprinsă în patru volume antume, publicistica în două : unul antum şi celălalt 

postum, în timp ce romanul a exercitat o evidentă fascinaţie pentru scriitor. Această specie literară a 

constituit centrul iradiant al veleităţilor scriitoriceşti ale lui Teodoreanu, lucru observat în 

publicarea a şaptesprezece titluri, doar unul singur văzând lumina tiparului postum, anume ,,Să vie 

Bazarcă!ŗ în anul 1971. 

           Integrala operei este alcătuită din 27 de titluri, doar şase dintre ele apărute postum. Scriitorul 

debutează în 1923 cu volumul de memorialistică ,,Uliţa copilăriei‖, la acesta adăugându-se ,,În casa 

bunicilor‖(1938), ,,Întoarcerea în timp‖ (1941) şi ,,Masa umbrelor‖ (1946). Romanul este specia 

valorificată de scriitorul român, care devine preferatul publicului în 1925, cand apare primul volum 

,,Hotarul nestatornic‖ din trilogia ,,La Medeleni‖, continuată în 1926 cu volumul II ,,Drumuri‖ şi 

încheiată cu ,, Între vânturi‖, acest roman  fiind considerat centrul valoric al operei scriitorulul 

nostru.  
            Criteriul cronologic al ordonării romanelor lui Ionel Teodoreanu va fi evidenţiat în analiză, 

pornind de la trilogia amintită, ce va avea ecouri şi în textele ce îi vor succeda. Această capodoperă 

va fi urmată de : ,,Turnul Milenei‖ (1928) , ,,Bal mascat‖ (1929), ,,Fata din Zlataust‖(1931-2 

volume), ,,Golia‖(1933-2 volume), ,,Crăciunul de la Silvestri‖ (1934), ,,Lorelei‖ (1935) , ,, Arca lui 

Noe‖ (1936-2 volume), ,,Secretul Anei Florentin‖ (1937), ,,Fundacul Varlaamului‖ (1938), 

,,Prăvale-Baba‖ (1939), ,, Ce-a vazut Ilie Pânişoară‖(1940). Specia romanului este îmbogăţită cu  

tetralogia ,,Tudor Ceaur Alcaz‖ (vol.I-,,Coca Duduş‖ -1940, vol.II –,,Drumul magic‖-1941, vol.III-

,, Inimaŗ-1942, vol.IV.- ,,Frunzaŗ-1943), apoi ,,Hai-diridam‖ (1945), ,,La porţile nopţii‖ (1946) , 

,,Zdrulă şi Puhă‖ (1948), ultimul fiind intitulat ,,Să vie Bazarcă!‖(postum- 1971). 

           Receptarea critică a operei lui Ionel Teodoreanu este destul de sumară, comparativ cu alţi 

scriitori interbelici, dintre cei care s-au ocupat de studierea detaliată a acesteia trebuie amintit 

Nicolae Ciobanu ce semnează o amplă scriere ,,Ionel Teodoreanu. Viaţa şi opera‖ (Bucureşti, 

Editura Minerva, 1970) şi ,,Însemne ale modernităţii‖(Bucureşti, Editura Cartea Românească, 

1977), de altfel şi alte numeroase materiale :,,Ionel Teodoreanu. Cum am scris 
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<<Medelenii>>ŗ(Bucureşti, Editura Junimea, 1978),  studiul introductiv ,,Drumul creaţiei lui 

Ionel Teodoreanu‖ în,,Opere alese‖ (vol.I) (Bucureşti, E.P.L., 1968), ,,Ionel Teodoreanu şi 

restituirileŗ, prefaţă la ,,Jucării pentru Lily ‖de Ionel Teodoreanu (Iaşi, Editura Junimea, 1974),  

Prefaţă la ,,La Medeleniŗ şi ,,Hotarul nestatornicŗ de Ionel Teodoreanu (Bucureşti, E.P.L., 1967). 

            Mărturii, interviuri, amintiri, conexiuni ale scriitorului Ionel Teodoreanu cu sfera culturală 

românească şi formarea ca scriitor în jurul revistei ,,Viaţa românească‖, în mod direct influenţat de 

mentorul său, Garabet Ibrăileanu, toate acestea vor fi regăsite – cu tente evidente de subiectivitate – 

la alţi analişti critici. Dintre aceştia, amintim pe Tudor Vianu –,,Arta prozatorilor 

români‖(Bucureşti, Editura Orizonturi,1941), Mircea Zaciu – ,,Masca geniului‖ (Bucureşti, 

E.P.L.,1967), George Călinescu – ,,Istoria literaturii române de la origini până în prezent‖ 

(Bucureşti, Editura Fundaţiilor Regale, 1941), Paul Cernat –,, Modernismul retro în romanul 

românesc interbelic‖ (Bucureşti, Colecţia Revizitări, Editura Art, 2009), Amalia Elena 

Constantinescu – ,,Ionel Teodoreanu şi medelenismul‖ (Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii 

Române, 2016), Ioan Massoff –,, Despre ei şi despre alţiiŗ (Bucureşti, Editura Minerva, 1973), Al. 

Piru – ,,Panorama deceniului literar românesc : 1910-1950‖ (Bucureşti, E.P.L., 1968),  Aurel Sasu 

şi Mariana Vartic  –,, Romanul românesc în interviuri‖ (vol.IV), Mihail Sevastos – ,,Amintiri de la 

<< Viaţa românească>>‖(Bucureşti, E.P.L., 1967). 

           Periodicele reprezintă materialul principal în studierea scriitorului român, receptarea acestuia 

fiind încă din anul 1923, anul debutului, mergând până în anii 1980, continuată chiar şi între 2002-

2012, cu diferite reinterpretări tematice. Dintre titlurile de notorietate în vreme amintim : 

,,Adevărulŗ , ,,Adevărul literar şi artisticŗ, ,,Contemporanulŗ, ,,Credinţaŗ, ,,Cronica, ,,Curentulŗ, 

,,Faclaŗ, ,,Faptaŗ, ,,Gândireaŗ, ,,Luceafărulŗ, ,,Manuscriptumŗ, ,,Opiniaŗ, ,,Orizontŗ, ,,Rampaŗ, 

,,Revista Fundaţiilor Regaleŗ, ,,România literarăŗ, ,,Sburătorulŗ, ,,Scânteiaŗ, ,,Tribunaŗ, 

,,Universul literarŗ, ,,Viaţa literară‖, în special ,,Viaţa românească‖, sub auspiciile căreia s-a 

format, ghidat şi de Garabet Ibrăileanu, susţinător şi prieten al scriitorului. Din totalul articolelor şi 

subiectelor tratate în totalitatea periodicelor găsite în bibliografie, interesul major a fost îndreptat 

spre aspectele generale privind biografia, debutul, opera integrală şi interviurile scriitorului, peste 

133 de articole, cât şi spre trilogia ,,La Medeleni‖, peste 51 dintre ele, apoi ,,Lorelei‖ in jur de 16, 

,,Golia‖ peste 11, ,,Crăciunul de la Silvestri‖ în jur de 13, iar aproximativ opt au fost îndreptate spre 

sfera poeziei scriitorului şi spre romanele ,,Fata din Zlataust‖, ,,Turnul Milenei‖ şi ,,Bal mascat‖. 

Descrescător, ca şi interes al analizelor critice, se amintesc ,,Uliţa copilăriei‖ , un număr de şapte 

articole, ,,Arca lui Noe‖ cu şase dintre ele, ,,Secretul Anei Florentin‖cu cinci analize critice, 

,,Prăvale-Baba‖ având patru, ,,Întoarcerea în timp‖ foarte puţine, adică 3 şi romanul cu doar două 

articole a fost ,,Ce a vazut Ilie Pânişoară‖. 

          Ion Hipolit Teodoreau se naşte în Iaşi, pe data de 6 ianuarie 1897, în casa părintească din 

strada Ştefan cel Mare, declarat de tată ,,a doua zi, adică la 7 ianuarie 1897, ora 11 dimineaţa, la 

oficiul stării civile de pe lângă primăria municipiului Iași, martori fiind Ion Corjescu și Gheorghe 

Drăghici, ambii magistrați‖
1
. Provine dintr-o familie de juriști foarte cunoscuți prin tatăl său, 

Osvald Teodoreanu și prin bunicul patern, Alexandru, un magistrat ieșean notoriu, cu origini de prin 

Bicaz.  

          Viitorul scriitor este al doilea fiu al familiei, primul fiind Păstorel, născut Alexandru Osvald, 

poet și cunoscut epigramist, iar mezinul se numea Laurențiu, poreclit Puiu, care a decedat la 

optsprezeceani, în Primul Război Mondial, ca aviator în Franța. Mama scriitorului, Sofia, era fiica 

lui Gavriil Musicescu, un compozitor și muzicolog ieșean foarte cunoscut, ea însăși urmând această 

cale și devenind profesoară de pian. Impactul copilăriei minunate a lui Ionel Teodoreanu se observă 

în scrierile sale memorialistice, iar faimoasa uliță a copilăriei ,,n-a fost decât oblonul prin care 

copilul a privit pentru prima dată lumea cu ochi întrebători și care i-a deschis apoi largile 

                                                             
1Nicolae Ciobanu, Ionel Teodoreanu : Viața și opera, Editura Minerva, București, 1970, p.21. 
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orizonturi ale cunoașterii și ale creațieiŗ
2
. Cei trei frați Teodoreanu sunt prezentați și de Silvia 

Tomuș, preluând din opera scriitorului : ,,Cel mare-i veselia altora : de asta e mereu al tuturor. E 

viu ca tumba. Ale hop! Țâșnește cu resort în trup și-n vorbă. Gluma e sonoritatea lui. Cel mic e-n 

fruntea celor tineri, ca răscoala. Flutură și arde înspre viitor, grăbindu-se spre moartea lui. Numai 

cel mijlociu fuge de oameni, cu toate că  la față e ca fetele de măritat : oval, cuminte, dulce. E 

numai bun să fie <<fata mamii>>, însoțind-o pe la vizite. Dar nu e nici al mamei, nici al nimănui. 

Fuge de viață. Oare?‖
3
 Urmează școala primară, în două etape : primii ani la București, la Școala 

germană Pitar-Moș și următorii ani se reîntoarce la Iași la Gheoghe Asachi (1905-1909). Se înscrie 

apoi la Liceul Internat din Iași, actualmente Colegiul Național Costache Negruzzi, iar ultimele clase 

le va urma la Liceul Național, secția modernă, printre colegii săi numărându-se Al.Philippide, M. 

Ralea, D.Botez. 

            Anul 1918 marchează reîntâlnirea cu Iașul mult iubit și destinul său se schimbă : o întâlnește 

pe viitoarea sa soție Maria Ștefana Lupașcu, cunoscută sub numele de alint Lily. Fiind verișoară cu 

fiicele lui Barbu Ștefănescu Delavrancea, viitorul prozator o va întâlni pe aceasta, pe numele real 

Lili Lupașcu, chiar de Crăciun în casa părinților lui Ionel Teodoreanu. Este fiica juristului Ștefan 

Lupașcu,  la rândul ei având o carieră scriitoricească, pseudonimul Ștefana Velisar-Teodoreanu 

fiind preluat din romanul ,,Bal mascat‖. Căsătoria celor doi va avea loc pe 15 ianuarie 1920, 

gemenii familiei născându-se anuul următor : Ștefan și Osvald. Scrisul este lăsat de Ionel 

Teodoreanu pe un plan secund, până când începe cu adevărat cariera de avocat.  

             ,,Jucării pentru Lily‖ reprezintă un volum de poeme scurte  în proză pe care le publică în 

primul număr al revistei ,,Însemnări literare‖ în 1919, la îndemnul lui Demostene Botez, care îl 

introduce în atmosfera din strada Ralet, nr.7, unde publicația își avea sediul și îi întâlnește pe cei din 

redacția acesteia : Mihail Sadoveanu și George Topârceanu. Soția scriitorului își amintește de acest 

debut în revistă în evocările sale savând ca titlu ,,Ursitul‖ : ,,La un moment apare Ionel, în pragul 

ușii, zbârlit de data asta, cu capul plin de bucle, tot părul numai tumbe castanii, târând după el un 

sac mare de cânepă, dintr-acei în care se pun cartofii, ticsit cu niște lucruri colțuroase, de diferite 

mărimi, care păreau îndesate cu sila înăuntru(...) Era cu obrajii înfierbântați, ochii plini de 

strălucire șise uita la mine ca la un răsărit de soare.(...) 

- Noi suntem frați! Avem același suflet! Aceleași mirări, aceleași încântări. Ne ating aceleași 

bucurii! Noi scriem la fel!  

- De unde ai scos toate astea? De unde știi că scriu? Și cum scriu? îl întrerup înnegurată, 

zvârlind o pernă peste carnețelelemele. 

Dar el nici n-auzea ce spuneam și urma cu înflăcărare : 

- Să-ți citesc. Uite, despre zarzări. Și mata ai scris despre meri și cireși înfloriți, despre 

caiși...Acum înțelegi ce-ți spun eu? 

           Și începe să-mi citească. Buchete și crengi, o livadă întreagă de metafore pline de frăgezime 

și fantezie.‖
4
 

              Perioada debutului literar este marcată de întâlnirea cu Garabet Ibrăileanu intermediată tot 

de Demostene Botez, ulterior prieten și mentor, ale cărui sfaturi importante i-au conturat creația 

literară, surprinzându-i portretul în ,,Masa umbrelor‖ şi ,,Întoarcerea în timp‖.  Avocatura este o 

sursă de inspiraţie recunoscută de scriitor în memoriile sale, din care îşi prelua tipologii umane şi 

cazuri pe care, ulterior, le transfigura artistic şi deveneau cazuri literare. Literatura şi avocatura 

erau complementare, nu se excludeau una pe cealaltă, oratoria de care era capabil Ionel Teodoreanu 

făcând spectacol în sala de judecată. Era conştient că numele său era în baroul ieşean de două 

generaţii şi se pregătea minuţios pentru fiecare proces, consultând biblioteca juridică a tatălui său. 

                                                             
2Ionel Teodoreanu : Viața și opera Ŕ în imagini, Ediție îngrijită de Dumitru Vacariu și Boris Crăciun, Editura Porțile 
Orientului, Iași, 1998, p.9. 
3Ionel Teodoreanu, Masa umbrelor. Întoarcerea în timp, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1957, 

p.257. 
4Ștefana Velisar-Teodoreanu, Ursitul, Editura Minerva, Bucureşti,1979. 
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Valeriu Râpeanu este cel care va remarca ,,deosebirea de tonalitate‖
5
 între ,,Masa umbrelor‖ 

publicată în 1946 la editura Forum şi textele anterioare. (Aici trebuie studiat aspectul pentru a 

cunoaşte atacurile împotriva lui Ionel Teodoreanu după 23 august 1944, ca de altfel împotriva 

tuturor scriitorilor reprezentativi ai epocii. Pentru dezvoltarea acestui subiect într-un posibil 

subcapitol se cere consultarea surselor precum antologia în trei volume Cronologia vieţii literare 

româneşti.1944-1948 – coordonare generală Eugen Simion, coordonare redacţională Andrei Grigor, 

Lucian Chişu, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2010.) Momentul publicării 

volumului de memorialistică ,,Masa umbrelor‖ nu este unul prielnic pentru amintirea unei lumi 

patriarhale, în care liniştea domina, iar stilul era caracterizat de ,,o tendinţă explicită de idealizare, 

un idilism confesiv‖
6
. Sintagma Masa umbrelor este rezultatul unei stări de solitudine acută, în care 

rememorarea celor dragi dispăruţi devine necesară. Astfel, metafora aproape îl obsedează pe 

scriitor, a cărui nostalgie va îmbina realul cu imaginarul, liricul cu epicul, evocându-i pe : 

Eminescu, Sadoveanu, Jean Bart, Mihai Ralea, Demostene Botez, Gala Galaction, îndeosebi pe 

mentorul respectat Garabet Ibrăileanu, pe toţi aşezându-i parcă lângă el ,,la impunătoarea masă 

neagră din mijlocul redacţiei Vieţii româneşti‖
7
.  

          Eforturile lui Ionel Teodoreanu  de a consolida dramaturgia în ochii publicului se observă şi 

în implicarea  ,,printre conducătorii de prestigiu‖
8
  ai Teatrului Naţional din Iaşi, alături de Mihail 

Kogălniceanu, Constantin Negruzzi, Vasile Alecsandri, Mihail Sadoveanu şi alte nume sonore. 

Perioada directoratului său este marcată de o criză economică generală, fiindcă : ,, Societatea 

dramatică ieşeană se transformase în regie autonomă, potrivit noii legi a teatrelor şi operelor 

române, din iulie 1930.‖
9
 (Subiectul va fi aprofundat şi susţinut de bibliografie corespunzătoare, 

pornind de la articolele din periodice, ca de exemplu : Ionel Teodoreanu Ŕ Director al Teatrului 

Naţional din Iaşi semnat de Nicolae Ciobanu în ,,România literară‖, nr.18, joi 1 Mai 1969, p.13.) 

          ,,Copilul răsfăţat al Iaşului‖
10

, cum era alintat scriitorul în urma succesului la public, devine 

un paria, ocolit de contemporani şi trecut pe o listă a ruşinii nejustificate vreodată. Viaţa lui 

începuse să semene cu cea din cărţile sale, fiindcă – se pare – avocatul Ionel Teodoreanu trăieşte o 

pasiune pentru o femeie cu aproape treizeci de ani mai tânără.(Acest impersonal se pare trebuie 

lămurit în urma unei documentări mult mai minuţioase, fiindcă relaţia cu mai tânara Nadia Gray, 

căsătorită cu prinţul Constantin Cantacuzino şi ulterior actriţă la Hollywood a rămas un semn de 

întrebare. Vom porni de la Vlaicu Bârnă, cel care se considera prieten al scriitorului, de la relatările 

lui Al. Raicu şi Ion Dumitrescu). Ionel Teodoreanu va intra în categoria scriitorilor interzişi, 

romanele sale devenind ţinta atacurilor agresiv ironice, acuzat fiind chiar de vicierea gustului 

public
11

, deoarece universul  descris era de un  farmec aparte şi în contradicţie cu regimul comunist. 

Numit public ,,scriitor al burgheziei‖, Ionel Teodoreanu şi-a desfăşurat exclusiv activitatea, după 

1948, ca avocat, iar opera nu i-a mai fost reeditată. Scopul de a nu mai avea circulaţie scrierile sale 

era ca numele lui să intre în uitare, dar nu oricum, ci blamat şi pronunţat permanent cu numeroase 

conotaţii peiorative.  

          Finalul scriitorului este fulgerător în dimineaţa zilei de 3 februarie 1954, într-un  Bucureşti 

înzăpezit ,,mergând spre tribunal, unde îşi exercita profesia în condiţiile constrângătoare ale 

timpului, avocatul Ionel Teodoreanu a intrat într-un sărăcăcios magazine alimentar din zona 

sordid unde Calea Călăraşilor se intersecta cu Calea Văcăreşti. Voia să-i telefoneze, cum făcea în 

fiecare zi, de la un post public tinerei fiinţe iubite, care aştepta emoţionată şi îmbujorată să audă 

                                                             
5 Valeriu Râpeanu, Ionel Teodoreanu : Cum am debutat în avocatură, în Manuscriptum, anul XL,Nr. 1-4/2010,  p.56. 
6 Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir, Teodoreanu reloaded, Editura ART, Bucureşti, 2011, p.9. 
7
 Teodor Vârgolici, Amintirile lui Ionel Teodoreanu, în Adevărul literar şi artistic, Anul XI, nr. 622, 25 iunie 2002,p.4. 

8 Silvia Tomuş, Ionel Teodoreanu sau bucuria metaforei, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980, p.151. 
9 Idem. 
10 Profira Sadoveanu, Stele şi luceferi – Reportaje 1936-1937, Editura Pentru Literatură,Bucureşti, p.229. 
11 Idee rezultată din preluarea informaţiilor din revista ORIZONT Veac nou, organ de presă săptămânal al Asociaţiei 

Române pentru Strângerea Legăturilor cu U.R.S.S., Anul I, nr.4, duminică 31 decembrie 1944, p.3. de criticul literar 

Angelo Mitchievici, op.cit. 
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glasul zeului adorat. Numai că în ziua aceea aşteptarea a fost zadarnică. Doar cu câteva clipe 

înainte să formeze numărul, Ionel Teodoreanu a trecut fulgerător în lumea de dincolo. Un 

asemenea final nu l-a imaginat în niciuna din cărţile lui. Din păcate, doar l-a trăit.‖
12

 

            Legătura dintre biografia scriitorului şi romanele sale este evidentă, lucruri relevate şi de 

volumele de memorialistică, astfel va fi exploatată această direcţie prin multitudinea eurilor 

autorului proiectate în personajele sale. Este de necombătut analiza stilistică a  discursului narativ, 

cu excesele sale imagistice, blamate de unii critici literari, reliefând astfel că, de fapt, lirismul frazei 

este dominanta valorică a stilului teodorenian.  

          Studiile teoretice din epocă referitoare la felul în care ar trebui să se scrie, la subiectele 

abordate şi la importanţa personajelor sau a celor supuse analizelor, au fost numeroase, iar perioada 

interbelică este una prolifică din punctul de vedere al textelor calitative, specia literară ce cunoaşte o 

dezvoltare fără precedent fiind romanul. Familiarizarea publicului cu  

romanul se face, mult mai repede, prin intermediul traducerilor şi nu al creaţiilor autohtone, 

vorbindu-se despre secolul al XIX-lea ca despre  ,, paradis pierdut al romancierilor‖
13

. 

          Debutul literar al lui Ionel Teodoreanu este dat de volumul ,,Uliţa copilăriei‖ ce apare în 

1923, textele publicate până la acest moment sunt trecute repede cu vederea de criticii literari, 

singurul care le reablitează valoric fiind Nicolae Ciobanu prin totalitatea scrierilor sale. Dacă ar fi să 

mergem spre ,,cele dintâi acorduri‖
14

 literare, trebuie să amintim întâmplarea cu profesorul său de 

limba română Calistrat Hogaş, la Liceul Internat, când a fost nevoit să scrie o compunere cu subiect 

la alegere. În fapt, textul pentru care primeşte felicitări şi aprecieri privind o viitoare carieră literară 

se numea ,,Babeta‖, scriitorul chiar mărturisind : ,,Am căpătat nota zece şi am fost încântat de 

debutul literar al ... mamei mele‖
15

, aceasta fiind autoarea de drept a  creaţiei. Tot aici trebuie 

amintită nota unu primită de la profesorul său când a semnat, atât de mândru, structura metaforică : 

,,Iarna e o filă albă pe care un condei a scris <<cling, cling, cling>>‖
16

, în acest moment părând a 

se contura viitorul Metaforel. 

           Din dorinţa de a evita banalul şi de a oferi revitaliza  limbajul prin diferite mijloace de 

expresie, scriitorul creează imagini de un metaforism epatant, inutil pe alocuri, taxat de critici, totul 

venind din faptul că ,,avea o profundă groază de tot ce e clişeu şi expresie uzată‖
17

.  

           Mergând pe linia deschisă de teoreticienii şi criticii literari amintiţi anterior (la care se vor 

adăuga alţii pe parcurs), trebuie să reliefăm originalitatea prozei scriitorului Ionel Teodoreanu, 

tocmai să accentuăm ,,proza prin excelenţă lirică‖
18

 a acestui ,, copil alintat al Poeziei‖
19

, pe care ,, 

nimic nu-l frânează : viaţa curge din paginile lui, nestăpânită şi copleşitoare, într-o risipă suverană 

de talent.‖
20

 

            Într-un interviu acordat lui N.Crevedia în ,,Universul literar‖ din 1930, însuşi Garabet 

Ibrăileanu îi trecea drept fondatori ai revistei ,,Viaţa românească‖  pe C.Stere, Ion Botez, C. Botez, 

M.Carp şi pe sine.  Reluând istoria naşterii publicaţiei, criticul afirma : ,,În 1894, apare la Iaşi 

revista săptămânală <<Evenimentul literar>> - la care am colaborat cu d.Constantin Stere. 

Amândoi, pe atunci eram studenţi. Ideologia literaro-socială a acestei reviste a fost determinată de 

d.Stere‖
21

. În interviul amintit, G.Ibrăileanu discută despre banii împrumutaţi pentru tirajul de o mie 

de exemplare, ridicat apoi la două mii, despre succesul avut, regretul de a nu-l fi cunoscut în viaţă 

                                                             
12 Valeriu Râpeanu, op.cit., p.57. 
13 Gheorghe Glodeanu, ,, Poetica romanului românesc interbelic‖, Editura Libra, Bucureşti, p.10. 
14 Silvia Tomuş, op.cit. p.24. 
15 Ionel Teodoreanu, De vorbă cu d-l Ionel Teodoreanu, în Viaţa literară, Anul I, nr.31, 11 decembrie 1926. 
16

 Text compus de scriitor în clasele primare şi notat cu nota 1(unu) de profesorul său de limba şi literatura română 

Calistrat Hogaş 
17 Al.A.Philippide, Ionel Teodoreanu, în Adevărul literar şi artistic, Anul X, seria II, nr.504, 14 februarie 1932. 
18 Marin Bucur  în ,,Viaţa româneascăŗ, anul XVI, nr.6-7, iunie-iulie, 1963, p.391. 
19 N.I.Popa în ,, Însemnări ieşene‖ 
20 Idem. 
21 N. Crevedia, Interview-uri...cu d-l G.Ibrăileanu, în Universul literar, Anul XLVI, nr.25,iunie 1930. 
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pe Eminescu şi despre întâlnirea cu Ionel Teodoreanu. Criticul recunoaşte că a fost impresionat de 

inteligenţa şi de imaginaţia acestuia, de ,, cultura vastă, franceză mai ales, şi când vorbia, făcea 

numai comparaţii şi imagini. La început mă amuza, pe mine, care, ca şi domnul Mihail 

Dragomirescu, nu am nici în scris, nici în în vorbire un stil prea strălucit. Apoi mi-a citit nişte 

bucăţi care mi-au atras în mod deosebit atenţia. Mi-am dat seama imediat că am în faţă un viitor 

scriitor de mare talent şi iată că nu m-am înşelat.ŗ
22

 

           Originalitatea scrierii lui Teodoreanu este amintită în paginile lui Demostene Botez, care îl 

consideră ,,singurul nostru scriitor pentru tineret‖
23

, atuurile sale fiind suflul, surpriza, bucuria, 

energia gratuită a tinereţii. Prietenul său şi-l aminteşte de la sosirea în micuţa redacţie a 

,,Însemnărilor literare‖, alături de Alexandru Philippide, până la intrarea în aşa-zisa familie a 

revistei ,,Viaţa românească‖, unde ,,aducea tonicitatea inepuizabilă a tinereţii şi spiritului său.‖
24

 

          În anul 1932, în revista ,,Rampa‖ Ionel Teodoreanu îşi dezvăluia modul de a-şi concepe 

romanele, crezând în existenţa a două categorii de scriitori : ,,unii concep în abstract un subiect, fie 

adevărat, fie născocit, şi-apoi inventează personaje, cu care vor ilustra acest subiect preexistent. 

Alţii îşi creează personajele în funcţie de o atmosferă şi după aceea, din simplul fapt al existenţei 

lor, se naşte un subiect, surprins mai mult de scriitor.‖
25

 Scrisul său se încadrează în cea de-a doua 

categorie, după cum însuşi afirmă, creionându-şi personajele ,,în funcţie de o atmosferă, convins 

fiind că romanul nu este un act turistic, ci de aventură. Aceasta mă face să gust din plin bucuria 

creaţiei şi poate de aci acea impresie dionisiacă cu care rămân cititorii mei.‖
26

 

              

INTEGRALA OPEREI  LUI  IONEL TEODOREANU 

 
1923 – apare primul volum(de memorialistică) al scriitorului Uliţa copilăriei la editura ,,Cultura 

naţională‖ şi includea povestiri ca Vacanţa cea mare şi Ultimul basm. Despre volumul primit cu 

bucurie de critica literară, vor publica studii George Călinescu, Eugen Lovinescu, Pompiliu 

Constantinescu, Garabet Ibrăileanu, Perpessicius. 

1925 – 1927 – trilogia La Medeleni, după ce apar fragmente în reviste importante ale vremii, mai 

ales în ,,Viaţa românească‖. Succesul romanului este impresionant, având un tiraj foarte mare, 

reeditat de-a lungul timpului într-un număr record de ediţii. 

1925 – volumul I - Hotarul nestatornic  

1926 – volumul II - Drumuri  

1927 – volumul III – Între vânturi 

1928 – publică la editura ,,Cartea Românească‖ romanul de atmosferă fantstică Turnul Milenei . 

1929 – Bal mascat  - la aceeaşi editură, ca şi romanul anterior, are în centru peisajul Iaşului surprins 

în primul război mondial în care personajul central, Andi Danielescu, este prins între 

superficialitatea vieţii burgheze şi dorinţa de a evada din aceasta. 

1931 – apare romanul Fata din Zlataust în două volume : Scandalul (vol. I)  şi În Beilic (vol. II), 

primul volum având o portretistică realistă evidentă, în timp ce al doilea este caracterizat de un 

senzaţìonal şi de o melodramă, acestea atrăgând blamul criticii literare. 

1932 – volumul de publicistică Iarbă 

1933 – Golia – vol I – Casa de peste drum – atmosferă sumbră 

   -  vol.II – Porţile s-au închis -  critica va compara acest al doilea volum cu cel al romanul anterior, 

considerând că Ionel Teodoreanu pare a rescrie scenariul cu Fata din Zlataust. 

                                                             
22 Idem. 
23 Demostene Botez, Ionel Teodoreanu, în Viaţa românească, Anul XIX, nr. 3., martie 1966. 
24 Idem. 
25 Ioan Massoff, Despre el şi despre alţii… , Editura Minerva, Bucureşti, 1973, p.313-314 (interviu preluat din revista 

Rampa, 16 aprilie 1933). 
26 Idem. 
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1934 – Crăciunul de la Silvestri - un roman fără prea mare ecou în epocă, considerat chiar 

superficial şi neatrăgând atenţia criticii de specialitate. 

1935 – Tot la editura ,,Cartea Românească‖ apare Lorelei, un roman liric văzut,cu o direcţie 

sentimental şi romantic superioară romanului precedent. 

1936 – apare un alt roman Arca lui Noe, dedicate lui Garabet Ibrăileanu, care murise de curând. 

Textul fusese conceput ca un experiment în care pasajele de fină analiză şi observaţie dau valoare 

ambelor volume. 

1937 – romanul Secretul Anei Florentin, destul de incoststent în viziunea criticilor. 

1938 – volumul de memorialistică În casa bunicilor, incluzând note lirico-epice, inspirate din 

propria copilărie,cât şi o serie de povestiri şi nuvele. 

        - tot acum apare şi romanul Fundacul Varlaamului, în care scriitorul construieşte personajul 

Nini Varlaam, un avocat bonom şi distrat, cu note exagerate sentimental legate de tatăl său care 

decedase cu un an în urmă. 

1939 – Prăvale-Baba, roman cu accente de lirism 

1940 -  total la editura ,,Cartea Românească‖ publică romanul Ce-a văzut Ilie Pânişoară, inferior 

romanului anterior. 

1940 – 1943 – construcţia romanescă de mare întindere Tudor Ceaur  Alcaz,în patru volume : 

1940 – vol I      – Coca Duduş 

1941 – vol II     – Drumul magic 

- Tot în acest an apare şi volumul de memorialistică Întoarecerea în timp 

1942 – vol. III  – Inima 

1943 – vol. IV  - Frunza 

1945 – romanul Hai diridam la aceeaşi editură ,,Cartea Românească‖ 

1946 – volumul Masa umbrelor, în care autenticitatea artistică a paginilor cărţii îmbogăţeşte opera 

de memorialist a scriitorului. 

         -  romanul La porţile nopţii 

1948 – ultimul roman antum Zdrulă şi Puhă, considerat de critica literară ca o cădere, aproape 

totală, în manierism. 

 

Postume : 
1970 – La porţile nopţii (poeme), cu o prefaţăde Al. Philippide 

1971 – Să vie Bazarcă! – romanul ultim al scriitorului, text îngrijit, prefaţă şi note de Silvia Tomuş. 

1973 – Pagini cu adolescenţi şi copii, cu o prefaţă şi antologie semnate de Dinu Pillat. 

1974 – Cum am scris ,,Medeleniiŗ, volum de publicistică, cu un studiu introductiv al lui Nicolae 

Ciobanu. 

          - Jucării pentru Lily, volum de miniaturi lirice, cu o introducere şi un text stabilit, ambele 

semnate tot de Nicolae Ciobanu. 

1998 – Cina cea de Taină, o ediţie realizată de Dumitru Vacariu şi Lucian Vasiliu a unor poeme 

inedite semnate de scriitor. 

 

Scriitorul Ionel Teodoreanu colaborează la apariţia unor manuale :  

 1936 – Aritmetică pentru clasa a III-a primară – în colaborare cu N.Bârliba şi Al. Bălănescu 

         -  Carte de citire pentru clasa a III-a primară – coautor N.Bârliba 

         -  Exerciţii de compuneri şi gramatică pentru clasa a IV-a -  coautor N.Bârliba 

         - Aritmetică pentru clasa a I-a primară – în colaborare cu Paul Elian şi Gheorghe Chiajna 

         - Carte de gramatică pentru clasa a III Ŕa – alături de Valeria Dumitru şi Al Bălănescu 

         - Întâia carte a copilului, abecedar (partea a I) – coautor D.A.Gheorghiţă – urmat, în acelaşi 

an, de partea  a doua. 

         - Noua metodă a scris-cititului în şcoala primară – alături de D.A.Gheorghiţă 

1937 - Aritmetică pentru clasa a II-a primară - coautor N.Bârliba 
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         - Aritmetică pentru clasa a IV-a primară – acelaşi coautor 

 

I.Teodoreanu prefaţează diferite volume : 1937 – prefaţă la volumul Poeme de Serghei Esenin, 

traducere de George Lesnea, Turnu-Severin, Gruparea literară ,,Provincia‖1942 –  volumul Din 

muzică şi din viaţa compozitorilor de Virgil Gheorghiu, Bucureşti, Editura Contemporană 

1943 – volumele :  101 portrete din boxul românesc de Costin Păun, Bucureşti, editura Unic 

                               Hai cu mine…de Dinu Pillat, Bucureşti, Editura Cultura românească SAR 

                               Tinereţe ciudată de Al.Raicu, Bucureşti, Editura Modernă 

1946 - O poveste cu pitici, gâze mici şi licurici de Tantzy Constantinescu, Turnu-Severin, Gruparea 

literară ,,Provincia‖. 

 

BIBLIOGRAPHY 

 
George Călinescu – ,,Istoria literaturii române de la origini până în prezent‖ (Bucureşti,Editura 

Fundaţiilor Regale, 1941) 

Paul Cernat –,, Modernismul retro în romanul românesc interbelic‖ (Bucureşti, Colecţia Revizitări, 

Editura Art, 2009) 

Nicolae Ciobanu -  ,,Ionel Teodoreanu . Viaţa şi opera‖ (Bucureşti, Editura Minerva, 

Nicolae Ciobanu - ,,Însemne ale modernităţii‖(Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1977) 

Nicolae Ciobanu - ,,Ionel Teodoreanu. Cum am scris <<Medelenii>>ŗ(Bucureşti, Editura 

Junimea, 1978)   

Nicolae Ciobanu - studiul introductiv ,,Drumul creaţiei lui Ionel Teodoreanu‖ în,,Opere alese‖ 

(vol.I) (Bucureşti, E.P.L., 1968) 

Nicolae Ciobanu -  ,,Ionel Teodoreanu şi restituirileŗ, prefaţă la ,,Jucării pentru Lily ‖de Ionel 

Teodoreanu (Iaşi, Editura Junimea, 1974) 

Nicolae Ciobanu - Prefaţă la ,,La Medeleniŗ şi ,,Hotarul nestatornicŗ de Ionel Teodoreanu 

(Bucureşti, E.P.L., 1967) 

Amalia Elena Constantinescu – ,,Ionel Teodoreanu şi medelenismul‖ (Bucureşti, Editura Muzeul 

Literaturii Române, 2016) 

,,Dicţionar de terminologie literară‖,  coordonator Emil Boldan (Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 

1970) 

,,Dicţionar de termeni literari‖, coordonator Al.Săndulescu (Editura Academiei Republicii 

Socialiste România, Bucureşti, 1976) 

Gheorghe Glodeanu, ,, Poetica romanului românesc interbelic‖ (Editura Libra, Bucureşti, p.10.) 

Garabet Ibrăileanu, ,,Creaţie şi analiză‖, Editura Paralela 45, Piteşti, 2000. 

Ionel Teodoreanu : Viața și opera Ŕ în imagini, Ediție îngrijită de Dumitru Vacariu și Boris Crăciun 

(Editura Porțile Orientului, Iași, 1998) 

Eugen Lovinescu - ,,Romanul românesc interbelic‖ (antologie, postfaţă şi bibliografie de G. 

Gheorghiţă ) ( Editura Minerva, Bucureşti, 1997) 

David Macey, ,,Dicţionar de teorie critică‖ (Editura Comunicare.ro, 2008, p.352-353) 

Ioan Massoff –,, Despre ei şi despre alţii…ŗ (Bucureşti, Editura Minerva, 1973) 

Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir - Teodoreanu reloaded, (Bucureşti,Editura ART, 2011) 

Al. Piru – ,,Panorama deceniului literar românesc : 1910-1950‖ (Bucureşti, E.P.L., 1968) 

Profira Sadoveanu - Stele şi luceferi Ŕ Reportaje 1936-1937 (Bucureşti, Editura Pentru Literatură) 

Aurel Sasu şi, Mariana Vartic  –,, Romanul românesc în interviuri‖ (vol.IV) 

Mihail Sevastos, – ,,Amintiri de la << Viaţa românească>>‖(Bucureşti, E.P.L., 1967) 

Silvia Tomuş -  ,,Ionel Teodoreanu sau bucuria metaforei‖(Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980) 

Tudor Vianu –,,Arta prozatorilor români‖(Bucureşti, Editura Orizonturi,1941) 

Ionel Teodoreanu, Opere alese, VI, Colecţia ,,Scriitori români‖, Editura Minerva, Bucureşti, 

1977,p119. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1296 
 

Ștefana Velisar-Teodoreanu - Ursitul, (Editura Minerva, Bucureşti,1979) 

Mircea Zaciu – ,,Masca geniului‖ (Bucureşti, E.P.L.,1967) 

 

PERIODICE 

Demostene Botez, Ionel Teodoreanu, în Viaţa românească, Anul XIX, nr.3,martie 1966. 

Marin Bucur  în ,,Viaţa româneascăŗ, anul XVI, nr.6-7, iunie-iulie, 1963, p.391. 

N. Crevedia, Interview-uri...cu d-l G.Ibrăileanu, în Universul literar, Anul XLVI, nr.25,iunie 1930. 

Eugen Lovinescu - Consideraţii asupra romanului românesc,  în Kalende,  nr. 1-2, 1928, reprodus în 

,,Romanul românesc interbelic‖(antologie, postfaţă şi bibliografie de G. Gheorghiţă ), Editura 

Minerva, Bucureşti, 1997. 

Al.A.Philippide, Ionel Teodoreanu, în Adevărul literar şi artistic, Anul X, seria II, nr.504, 14 

februarie 1932. 

Al.Piru - ,,Amintirile Ştefaniei Velisar-Teodoreanu‖ în ,,România literară‖, Anul III, nr.22, 28 mai 

1970 

Mihai Ralea, ,,De ce nu avem roman?ŗ în ,,Viaţa româneascăŗ, anul XIX, nr.4.,aprilie 1927, p.82-

91. 

Valeriu Râpeanu, ,,Ionel Teodoreanu : Cum am debutat în avocaturăŗ, în ,,Manuscriptumŗ, anul 

XL,Nr. 1-4/2010 

Teodor Vârgolici, ,,Amintirile lui Ionel Teodoreanuŗ, în ,,Adevărul literar şi artisticŗ, Anul XI, nr. 

622, 25 iunie 2002 

Ionel Teodoreanu, De vorbă cu d-l Ionel Teodoreanu, în Viaţa literară, Anul I, nr.31, 11 decembrie 

1926. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1297 
 

AFFECTIVE, CULTURAL AND POLITICAL MEMOIRISM- AMINTIRI, ALECU 

RUSSO 
 

Luciana Chiric (Lupu) 

PhD. student,  „Dunărea de Jos” University of  Galați 
 

 

Abstract:Alecu Russo writes memorial pages in "Memories" because they are subjectively excellent, giving 
him the opportunity to express himself freely, unconstrained by rules, depending on his spiritual and moral 

coordinates. Alecu Russo, being essentially a lyrical and meditative person, appeals to means of expression 

which are specific to the memorialist literature, because on the one hand they do not emphasize the details, 
the real and the concrete elements, the objective narrative, but the reactions of the soul, the affective states 

generated by the contact with the actual and concrete elements, the echo in their sensitivity; and on the other 

hand they allow them to introduce in their content of psychological, sociological, philosophical and ethical 

natures. The appropriate ways of memorialistic prose provide him the freedom to use collectively in the same 
writing the short notation, the returns, the contrasts, to suddenly go from one idea to the other, to impart the 

phrases to various rhythms, to use different tones in accordance with the internal needs of the content. A 

sensitive person is revealed to us in "Memories," recalling his childhood and adolescence, in delicate 
notation, with a discreet melancholy, with the nostalgic shudder that regretted the lost happiness: "It is right 

to remember: nothing can be for a man more beautiful than the past, because the past is youth and youth is 

happiness! " 
 

Keywords: memoirs, emotionality, subjectivity, morality, policy 

 

 

Alecu Russo a adus o contribuție mare  în discutarea și elucidarea problemelor lingvistice 

din țările românești la mijlocul veacului al XIX-lea, aducând puncte de vedere noi, juste, în spiritul 

dezvoltării istorice firești a poporului român. Alecu Russo dezbate problemele limbii în lumina 

concepțiilor sale democratice, progresiste, ideea fundamentală a opiniilor sale fiind aceea a 

concordanței depline dintre limba litarară și limba întregului popor. Scriitorul susține că dezvoltarea 

și cultivarea limbii literare trebuie să țină seama de mersul istoric al poporului roman. El pleda cu o 

pasiune pentru o limbă   care să fie înțeleasă  de întregul popor, pentru opere scrise în limba 

poporului. 

Al. Piru în Istoria literaturii române afirma: ‖Literatura din perioada 1830-1862 continuă 

literatura iluministă clasică din epoca de tranziție, sporindu-și, sub impulsul ideologiei burgheze 

democrat-revoluționare, spiritul militant ca literatură romantic progresistă. Trecerea de la formula 

clasică la cea romantică se face treptat, ambele metode coexistând o bucată de vreme sau persistând 

la unul și același scriitor până la sfârșit. Cei mai bătrâni scriitori ai epocii, după un debut clasic, 

parcurg o fază preromantică, ajungând la un romantism moderat cu încă vizibile reminiscențe 

clasice‖.
1
 

 În perioada colaborării cu România literară, Alecu Russo lucrează la seria Cugetărilor, iar 

din anul 1855 introduce o nouă scriere intitulată „Amintiri‖. În prima parte a acestei scrieri, 

scriitorul își remomorează copilăria și adolescența, oferindu-ne singurele informații referitoare la 

biografia sa. În capitolele următoare, deplasează șirul amintirilor de la propria sa persoană la epoca 

în care s-a născut și a copilărit. Alecu Russo se raportează la complexul realităților  și 

evenimentelor social-politice, manifestându-și deschis atitudinea antifeudală, criticând tendințele 

boierimii, iar pe de altă parte elogiind figurile reprezentative ale patrioților pentru dreptatea și 

libertatea poporului , cum sunt Tudor Vladimirescu și Ionică Tăutu. „ Într-o scriere concepută inițial 

                                                             
1 Piru, Al., Istoria literaturii române, Ed. Grai și suflet-cultura națională, București, 1994, p.37 
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ca o confesiune autobiografică, fostul exilat politic de la 1848 nu-și poate înăbuși glasul său de 

protest împotriva boierimii antipatriotice, transformându-și amintirile într-un adevărat pamflet 

îndreptat  asupra celor ce urziseră și mai urzeau încă  și în acel timp să împiedice propășirea 

patriei.‖
2
 Această alternare de planuri ale amintirilor Ŕ evocarea copilăriei  și apoi a evenimentelor 

social-politice de la începutul veacului al XIX-lea, nu se realizează brusc, ci printr-o gradare 

echilibrată a episoadelor , prin stabilirea unor legături determinative între realitățile și împrejurările 

de ordin general ale epocii în care s-a născut și a copilărit. În prima parte a „amintirilor‖ pulsează 

nostalgia după zilele senine din copilărie, rememorând episoadele de la începutul vieții ca fiind 

singurele fericite. „Reînvierea  copilăriei e făcută într-un stil bogat în nuanțe, plin de lirism, în 

imagini expresive. Tonul duios, de discretă nostalgie, se transformă, treptat, în capitolele care evocă 

anii studiilor în străinătate, Amintindu-și de anul 1830,  anul slavei, cum îl denumește, când mulți 

tineri români porniră la școlile din Apus, în care se adăpară la izvorul idealurilor noi, 

transformatoare, Alecu Russo, devine înaripat în stil, patetic și dinamic, armonizând mijloacele de 

evocare artistică cu entuziasmul și înflăcărarea anilor adolescenței trăite sub semnul unor idei noi, 

mobilizatoare la acțiune, la fapte nobile. Iar în ultima parte a amintirilor, în care își exprimă deschis 

atitudinea antifeudală, scriitorul devine sobru, folosind cu măiestrie modalitățile stilistice ale 

pamfletului.‖
3
  În accepțiunea lui Mihai Zamfir, fragmentele autobiografice își bazează stilistica pe 

dominanța Memoriei în defavoarea Imaginației: „Memoria înseamnă relatarea unor experiențe 

directe trăite de autor sau de personaje; din Memorie se revendică și reproducerea sau prelucrarea 

unor documente- administrative, politice, economice, istorice, non-literare prin definiție. Memorie 

înseamnă și apelul la surse literare preexistente, urmat de parafrazarea ori stilizarea lor.‖ 
4
 

 Atât prin Cugetări, cât și prin Amintiri, Alecu Russo se dovedește a fi rămas același luptător 

hotărât și lucid pentru biruința idealurilor înscrise pe steagul revoluționarului de la 1848. El 

tipărește, într-o altă versiune, una dintre cele mai înălțătoare scrieri din întreaga literatură română 

din secolul al XIX-lea, și anume poemul în proză Cântarea României, care apare în România 

literară cu începere de la 1 octombrie 1855. 

Petre V. Haneș este de părere că locul de frunte între operele literare ale lui Alecu Russo, îl 

ocupă, fără îndoială, „Amintirile‖.  Acestea cultivă un gen necunoscut al literaturii române de până 

atunci fiind foarte bine scrise și publicate în limba română, ceea ce le mărește importanța. Tot Petre 

V. Haneș este de părere că pentru români este o mare pierdere că doar Amintirile, Cugetările și 

Cântarea României sunt scrise în limba română .  

            Analizând „ Amintirile‖ mai îndeaproape, acestea cuprind două părți: „cea dintâi, aduceri 

aminte din tinerețe și din pribegie, chestiuni intime redate cu o duioșie pătrunzătoare și 

comunicativă și presărate de ici pe colo cu ironii la adresa croitorilor de limbă. Cea de a doua, 

aduceri aminte de fapte și evenimente istorice de ale epocii dintre 1821 și 1850, conținând 

informațiuni necunoscute astăzi, deși de o însemnătate incontestabilă‖.
5
 

 Amintirile sunt împărțite pe capitole, dintre care primele patru ar forma partea I și restul pe a 

doua. Jumătate din capitolul sau Amintirea I o putem considera ca introducere la întreaga lucrare, 

deoarece autorul își pune întrebarea de ce trecutul ne pare mai frumos decât prezentul :„ De ce oare 

cu cât ceasurile, zilele și anii se înmulțesc asupra lui, cu atâta mai mult omul se uită în urma sa, și 

din căutătură în căutătură se oprește cu plăcere la cele mai depărtate aduceri-aminte a tinereței și 

a copilăriei. Nu-i soarele frumos și astăzi? Păsăruicele nu cântă tot aceleași cântece voioase sau 

jalnice? frunzele nu au acelaș freamăt? Pădurile nu înverzesc ca odinioară?florile nu au același 

miros?Câmpiile, dulcele priveliști duioase ce aveau? Mișcarea vietăților alinatu-sau?Nu; dar 

niviun soare nu lucește frumos, nici o floricică nu are un dulce miros, niciun fluer pe coasta 

                                                             
2 Teodor Vârgolici, Alecu Russo, Ed. Tineretului, p.158 
3 Idem, p.158-159 
4 Mihai Zamfir, Scurtă istorie. Panorama alternativă a literaturii române, Ediția a II-a rev., Ed. Cartea 

românească.Polirom, București, 2012, p.164 
5 Petre V. Haneș, Alexandru Russo, o pagină ignorată din literatura română, Ed. Casei școalelor, Buc., 1930, p.68 
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dealurilor nu rasbate, nimica în lumea de față nu are asemănare cu florile și cu soarele zilelor 

văzute prin aducerea aminte. Vântul ce bătea atunci, lacrimile ce se vărsau, se uită; din zilele 

trecute au rămas în închipuire un soare deapururi cu raze strălucitoare și un miros neșters. Are 

dreptate aducerea aminte: nimica nu poate fi pentru om mai frumos decât trecutul, căci trecutul e 

tinerețea și tinerețea este fericire!...ŗ
6
  

 În opinia lui Petre V. Haneș, „ în literatura noastră nu s-a scris vreodată mai frumos 

aducerea aminte și nu s-a explicat mai poetic frumusețea ei. ‖
7
 Între amintiri găsește o frumoasă fată 

despre care povesteau fetele și băieții  și ne-o zugrăvește în culori necunoscute scriitorilor din acea 

vreme: „ Măriuca! șaseprezece ani, față de trandafir și de spumă de lapte, ochi de mură, cămășuță 

de omăt cu altițioare subțiri ca o creastă de rândunică și inimă de lăcrămioară; mult iubită, mult 

sărutată de un nufăr frumos de pe iaz. Ea era drăguliță tot satului!..dar nuferii sunt înșelători ca unda 

mirătoare în care se nasc!‖
8
 

Amintirea II ne descrie o zi întâi de Mai înfățișând modul de a petrece al societății românești 

din acea perioadă. „Russo știe minunat de bine să împace iubirea de țară cu știința, ceea ce nu 

vedem la școala latinistă, ceea ce nu vedem la școala lui Gheorghe Lazăr sau Eliade Rădulescu. 

Pentru el nu e de nici un folos falsificarea adevărului, pe motivul că patria va câștiga din această 

falsificare, și este unul din puținii oameni ai timpului , care considerau de ridicule aceste feluri de 

încercări.‖
9
 

 Amintirea III este mai scurtă decât celelalte și vorbește despre pribegia tinerilor  români prin 

țări străine după învățătură. Începând cu anul 1821 s-a accentuat puternic la noi curentul ca fiecare 

boier să-și trimită copiii în străinătate cu scopul de a face studii mai înalte decât cele din principate. 

În străinatate, tinerii studenți erau cuprinși de dor și-și așezau pe hârtie gândurile, așa cum a 

procedat și Russo: „ Dar anii trec...vine vremea ca copilul cel vesel și slobod ca o căpriță să lase 

câmpul cu flori, poveștile nesfârșite, cuibul și șezătoarele satului și să intre în viața chinurilor prin 

cartea de învățătură....ŗ
10

 

 Românii sunt siliți să pribegească  chiar și atunci când doresc să se cultive: „ Se trezește 

copilul între fețe ce nu au mai văzut, aude o limbă ce nu o știe!..Inimioara i se sfâșie...multe zile 

lungi gândul îi sboară acasă...dar casa....călătoria, oamenii și lucrurile nouă se amestecă în 

închipuirea sa, vieața lui ia un alt curs, trecutul se șterge...și de Român rămâne numai o scânteie în 

fundul inimii, o scânteie ascunsă, fugară, înăbușită, neînțeleasă de bietul copil, acea scânteie ce se 

preface, într-un ceas, în focul mare și luminos al României!‖
11

 

 O altă viziune asupra vieții, după ce copiii au ajuns mari e pământ străin, este relatată astfel: 

„ ... ochii lor s-au împlut de lacrimi, când au văzut zarea depărtată a țării...și inima lor a plâns, când 

după ani și iar ani , au cunoscut în sunetele după dealuri doinele jalnice ce șuierau odinioară; și 

sufletul lor s-a amărât de amărăciunea tuturor...și toți străinii nu le sunt plăcuți‖.
12

 

 În Amintirea V, Russo insistă asupra ultimei epoci, arătând starea degradatoare a boierilor, 

pe care cu greu îi putea numi ruși, greci sau turci, fiindcă obiceiurile și portul erau cu totul 

amestecate; că ar fi fost români, aceasta o puteai deosebi și mai greu. 

Al. Dima este de părere că șiragul  Amintirilor continuă filonul prozei memorialistice 

asemănătoare Sovejei. Ca și Cugetările, nici Amintirile  n-au fost terminate și întocmai ca acestea 

nu dezvăluie nici ele vreun plan mai dinainte creionat, ci se înșiruie în revista în care au fost 

publicate, discontinuu, la intervale variabile. Al Dima preciza: „ Materia e cuprinsă în nouă capitole 

de dimensiuni diverse, strângând texte bogate în mari paragrafe ce sugerează , de la început, o 

                                                             
6
 Alecu Russo, Scrieri alese, Ed. Albatros,1967, p. 136 

7 Petre V. Haneș, op.cit., p.70 
8 Ibidem 
9 Idem, p.71-72 
10Alecu Russo, Scrieri alese, Ed. Albatros,1967, p. 142  
11 Idem, p.143 
12 Idem, p. 144 
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gândire sintetică fără despicări și clasificări interioare.‖
13

 Începând cu cel de-al patrulea capitol, 

planul autobiografic propriu-zis este abandonat și scriitorul se cufundă în albia nației, în istoria ei 

mai depărtată, dar mai cu seamă în cea contemporană  de până la 1830. Saltul de la un plan la altul 

descoperă aprisul sentiment patriotic al lui Russo, puternicul său interes pentru trecutul nației în 

formație, pentru evenimentele cele mai apropiate de epoca de la `48, pregătitoare de fapt ale 

acesteia.  

  Scriitorul își introduce tema printr-o ploaie de întrebări, cea dintâi desfășurându-se 

mai amplu ca una care vrea să lămurească din capul locului despre ce e vorba, după care urmează o 

serie de întrebări mai scurte, reduse doar la propoziții, menite, prin enumerare, aglomerare și mai 

multă precizie, să ilustreze și mai vădit ideea primei fraze. Răspunsul și-l dă singur sciitorul, mai 

întâi printr-o negație categorică, monosilabică, spre a reliefa evidența ideii sale, apoi printr-o 

detailare a acesteia în propoziții negative, coordonate prin același „nici‖ ce se repetă: „Nu; dar nici 

un soare nu lucește frumos, nici o floricică nu are dulce miros, nici un fluier pe coasta dealurilor nu 

razbate, nimica în lumea de față nu are asemănare cu florile și cu soarele zilelor văzute prin 

aducerea-aminte.‖
14

 Întrega mișcare a ideilor se încheie printr-o generalizare ce se desfășoară amplu 

într-o frază avântată al cărui accent cade pe cuvintele „tinereță‖ și „fericire‖, cel din urmă alcătuind 

–prin repetiție-stâlpul însuși al întregii construcții și reliefând astfel miezul conținutului comunicat. 

„Sintaxa frazei cu amploarea ei, procedeul interogativ, răspunsul abrupt, utilizarea frecventă a 

repetiției , generalizarea în final dezvăluiesc caracterul unui stil retoric mai mult în sensul pozitiv al 

noțiunii, stil făurit spre a sprijini dinamismul ideilor, spre a înviora mereu atenția, spre a obține -cu 

certitudine-asentimentul cititorilor.‖
15

   

 Scriitorul trece la evocarea primelor iubiri: „ din multele dulci ochiri a tinereții și a copilăriei 

două s-au întipărit în inima mea, verzi și vioaie‖.
16

 Evocarea primei iubiri o introduce cu propoziții 

interogative ce cresc ritmul vioiciunii și sprijină ușorul umor al conținutului: „ Una dintre ele, 

zâmbind în ceriul trecutului, cine nu o știe?....cine nu au avut optsprezece ani, cine nu s-au uitat la 

lună și nu au vorbit cu stelele?‖
17

 Tehnica lui Russo este axată pe enumerație, termenii succesivi ai 

acesteia fiind formulați în propoziții cu compliniri tot mai numeroase cu cât ne apropiem de final, în 

care se înstăpânește un nou procedeu, cel al narației dramatizate. Trebuie remarcată suplețea rustică 

a comparației din primele rânduri pe care am mai citat-o anterior, atât de adecvata situare continuă a 

verbelor la imperfect, ceea ce sprijină prelungirea nostalgică a evocărilor, utilizarea lexicului 

popular-elemente menite toate a închega atmosfera poetizată a amurgului sătesc. În creionarea 

portretului Măriucăi, se utilizează unele comparații ale Mioriței descoperite de Russo, ca și altele de 

același tip popular, caracterizate printr-o frăgezime și gingășie uimitoare, susținute sugestiv de o 

serie de diminutive :„cămășuică de omăt cu altițioare subțiri ca o creastă de rândunică‖. 

 Ultima „amintire‖ personală nu-și mai selectează materia din viața satului, ci se îndreaptă 

spre evenimentul purcederii la studii, către „viața chinurilor pe cartea de învățătură‖. De data 

aceasta, până a-și atinge noul său subiect, Russo începe cu un comentariu spiritual cu privire la 

calitatea lui de „pribeag pe lumea înțelepciunii‖. Plecarea „cuconașului‖ e descrisă în termeni și 

ritm de basm, fără detalii pitorești, tipografice sau poetice, la prezentul istoric ce actualizează și 

înviorează. 

 Al. Dima mărturisește: „ Aceste dintâi capitole ale Amintirilor ne dăruiesc, prin frăgezimea 

și puritatea lor, prin ușoară duioșie și umor uneori, prin jarul iubirii de patrie, alteori, prin limba și 

stilul consonant-câteva din cele mai izbutite pagini ale prozei noastre memorialistice‖.
17

 

                                                             
13 Al.Dima, Alecu Russo, Ed.de stat pentru literatură și artă, Buc.,1908, p.177 
14 Alecu Russo, op.cit., p.136 
15 Al. Dima, Alecu Russo, p.180 
16 Alecu Russo, op.cit., p.137 
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 Următoarele șase capitole părăsesc planul autobiografic și se îndreaptă spre evenimentele 

istorice ale începutului de veac. Copilul e părăsit în străinătate și privirea scriitorului scrutează 

frământările politice ale epocii la care luase  și el parte și al căror tâlc vrea sa-l descifreze. 

 În concluzie, conținutul propriu-zis autobiografic al Amintirilor deapănă firul copilăriei și 

adolescenței scriitorului subliniind răsunetul lor sufletesc și latura lor general umană. „Russo ne 

arată mai mult o față de psiholog și înțelept decât una de narator covârșit de întâmplări prezentate 

cu amănunte și culoare. Russo își prefațează evocările cu o seamă de considerații cu privire la rostul 

aducerii-aminte însăși, la înrâurirea ei asupra vieții noastre sufletești ca una ce izbutește să readucă 

în clipa de față „trecutul și tinerețea‖. 
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Abstract: By the writer Liviu Rebreanu Romanian literature gained a novelist who departs from the pages of 

his work in order to make free way to the characters of his fiction. His novels make up serious processes in 
which nothing stays unchanged, in which a world is usually broken apart, both the world of the conscience 

and that of action. 

In ŖPădurea Spânzuraţilorŗ, the inner conflict between A. Bologařs duty as a Romanian citizen and his 
obligation to obey the laws of the Austrian-Hungarian state generates a progressive and deep crisis in the 

conscience of the young intellectual who vacillates between the limits of war subjective morality and the 

inner freedom gained by the substance of a complex inner life synchronized by a psychological mechanism 
which characterizes responsible personalities. Thus, Liviu Rebreanu achieves an ample analysis of the 

condition of the restless Romanian intellectual confronted with the terrors and injustices of the war, and 

contributes to the formation of the psychological novel by a subtle analysis of the charactersř spiritual states 

facing exceptional situations. 
 

Keywords: conscience, war, inner, conflict, intellectual 

 

 

 Istoria literaturii noastre numără puțini scriitori care să ofere un exemplu mai caracteristic 

decât acela al prozei lui Rebreanu,  de aparentă contradicție între conținutul operei și realizarea ei 

artistică. 

 Personajele lui Rebreanu trăiesc o viață sufletească de o mare intesitate. Vorbele, frazele pe 

care le rostesc sunt doar expresia parțială a frământărilor lor lăuntrice. Gândurile, sentimentele și 

emoțiile acestora se comunică nu rareori în crâmpeie de convorbire sau în cuvinte care descoperă 

pentru o clipă pornirile, dramele sau revolta din sufletul eroului. 

 Procesul frecvent de inhibiție a gândurilor își găsește forma stilistică în folosirea pe scară 

largă a vorbirii suspendate, a cărei funcție stilistică fusese remarcată încă din antichitate. 

 Viața sufletească a personajelor lui Liviu Rebreanu se consumă la o mare adâncime; ea 

atinge zone pentru dezvăluirea cărora limbajul pare insuficient, necuprinzător. Eroii lui Rebreanu se 

comunică prin intermediul vorbelor lor; tăcerea care urmează după frazele unora dintre ei subliniază 

clipele de încordare lăuntrică. 

 Liviu Rebreanu ocupă un loc de frunte printre prozatorii români din prima jumătate a 

secolului nostru, ca nuvelist și romancier. El este ctitorul romanului românesc modern. 

 Cu Pădurea spânzuraților, Liviu Rebreanu se înscrie în sfera romanului interior, cea de-a 

doua direcție a romanului european, deschisă de naturalismul lui Zola și de psihologia abisală a lui 

Dostoievski, continuată de psihologismul lui Paul Bourget și reluată de noua structură a lui Marcel 

Proust, pentru a ajunge mai aproape de noi la noul roman. 

 Prin intermediul scriitorului Liviu Rebreanu, literatura română l-a câștigat pe romancierul 

care se îndepărtează pe sine din paginile operei pentru a lăsa drumul liber oamenilor ficţiunii lui. 

 Romanele sale alcătuiesc câte un proces grav, în care dinamica primează, în care, de obicei 

s-a răsturnat o lume, s-au anulat atât lumea conştiinţei cât si cea a faptei. 
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 Eugen Lovinescu afirma că romanul ―Pădurea spânzuraţilor‖ este ―unul dintre cele mai 

bune romane psihologice românești, în sensul analizei evolutive a unui singur caz de conștiință, a 

unui studiu metodic alimentat de fapte precise și de incidente și împins dincolo țesătura logică în 

adâncul inconștientului‖
1
. 

     Camil Petrescu, unul dintre scriitorii cei mai iubiți de Liviu Rebreanu, găsește că ―Pădurea 

spânzuraţilor‖ este un ―roman  după tradiția marilor romane, de multe ori prolix, dar cel puțin în 

cărțile de mijloc remarcabil.[...] Când e vânturat și de suflul unei pasiuni puternice, se apropie 

hotărât de artă mare‖
2
. 

 Romanul a fost scris fără greutate, elaborarea s-a produs în câteva etape distincte. Tot 

efortul constă, de fapt, în aflarea ―acelor zone afective ascunse prin mijlocirea cărora viața însăși, în 

durata ei, putea curge nestânjenită în roman, înlăturând schema rigidă, caracterul prea 

cerebral al proiectului initial‖
3
. 

 Scriitorul mărturisea că romanul s-a născut dintr-o fotografie de război ce i-o arătase unui 

prieten la sfârșitul anului 1918, reprezentând o pădure plină de spânzurați în spatele frontului 

austriac din Italia: ―Fotografia m-a impresionat puternic și m-a urmărit multă vreme‖
4
 

 Rebreanu are ca punct de pornire al cărții o tragică întâmplare din familia sa. În timpul 

războiului, fratele său, Emil, ofițer în armata austro-ungară încercase să dezerteze dar fusese prins 

și executat. Scriitorul mărturisește, însă, că Apostol Bologa nu are nimic comun cu fratele sau, 

tragedia familială prilejuindu-i doar cadrul în care se petrece acțiunea: ―Apostol Bologa, însă, nu 

are nimic din fratele meu. Cel mult câteva trăsături exterioare și poate unele momente de 

exaltare.[...] În Apostol Bologa am vrut să sintetizez prototipul propriei mele generații. Șovăirile lui 

Apostol Bologa sunt șovăirile noastre, ale tuturor că și zbuciumările lui. Numai un astfel de om 

putea să fie personajul central al unui român în care lupta dintre datorie și sentiment amenință să 

degenereze în frazeologie goală, patriotardă‖
5
. 

 Cu alte cuvinte, eroul romanului nu este fratele scriitorului, ci scriitorul însuși, într-o dramă 

simțită de el, iar subiectul s-a  umanizat numai când a intervenit contactul cu viața reală și  

cu pământul: ―fără tragedia fratelui meu,  Pădurea spânzuraților sau n-ar fi ieșit deloc, sau ar fi 

avut o înfățișare anemică, livrescă, precum au toate cărțile ticluite din cap, la birou, lipsite de seva 

vie și înviorătoare  pe care numai experiența vieții o zămislește în sufletul creatorului‖
6
  

 Acţiunea romanului debutează pe frontul rusesc al primului război mondial, unde se 

pregătește executarea prin spânzurare a sublocotenentului ceh Svoboda, care fusese acuzat de 

trădare, fiind prins când încerca să dezerteze.  

 În contextul descris, locotenentul Apostol Bologa îl cunoaște pe căpitanul Klapka, cel care 

este martorul începutului frământărilor sfâșietoare ale lui Bologa. 

 Svoboda este adus la spânzurătoare și moare cu demnitate, în moarte găsindu-și izbăvirea 

suferinței. Lumina din privirea cutezătoare a cehului ajuns în fața trecerii în eternitate, dovedește 

                                                             
1
 Eugen Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane  (1900 -1937) în Scrieri, vol.VI, Ed.                                

Minerva, București, 1975, p. 226; 
2 . Camil Petrescu, Anul literar 1924, în Opinii critice și estetice, E.P.L., București, 1962, p.161-           

162; 
3 Liviu  Rebreanu, Opere, vol. V, Ed. Minerva, București, 1972, p. 668; 
4
 . idem 

5
 . Liviu  Rebreanu,  Op. citată, p. 670; 

6 idem 
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dorința de libertate, așa cum arată însuși numele lui predestinat, Svoboda însemnând libertate. Este 

vizibil faptul că acuzatul își dorește o ieșire din limitele dureroase ale unei existențe rigide, lipsite 

de orizont, zbuciumate de neajunsuri, de dorul de țară și de teama de necunoscutul cenușiu al 

veșniciei morții. 

 Scena descrisă marchează deschiderea prăpastiei din sufletul lui Apostol Bologa care, 

marcat de avântul tineresc ce-i înalţă constiinţa dreptăţii, consideră că războiul care l-a determinat 

să plece de la Universitate, din mijlocul cărţilor, este generator și nu ucigător de energii. Moartea 

lui Bologa îl fascinează, îl sperie și îi întunecă inima totodată, generând sentimente confuze, tulburi 

și înspăimântate dar și o învălmașeală de gânduri care se avântă spre a-i veni în ajutor, încercând să 

îi împace cugetul.  

 Pentru a-l determina pe cititor să înţeleagă mai bine analiza psihologică a lui Apostol 

Bologa în contextul unor atât de mari frământări sociale desfășurate în timpul primului război 

mondial, Liviu Rebreanu intercalează prezentarea vieții acestuia sub pretextul amintirilor tânărului 

personaj care, dorind să se regăsească pe sine, se avântă într-o luptă în care riscă să se piardă, 

regăsindu-se din nou prin jertfa supremă a martiriului. 

 Ȋn copilarie, Bologa are o revelaţie, ca urmare a educaţiei  mamei sale  care i-a insuflat  

încrederea în divinitate. Mai târziu, după moartea tatălui său, se simte singur, părăsit și își 

recunoaște rătăcirea, prin urmare, nu-și poate alege o carieră bazată pe înșelăciune, fiindcă nu era 

corect să devină preot așa cum dorea mama sa, atâta timp cât își pierduse credința. El se înverșuna 

în a găsi soluții practice, depărtate de tainic și de suflet, neconștientizând că, printr-o astfel de 

atitudine dorea să cuprindă cu propria minte ceea ce este de necuprins: veșnicia. Acest lucru 

determină o ruptură între optică sa și cea a mamei. Va obține o bursă de stat într-un colegiu 

studențesc din Budapesta. 

 Mentalitatea lui Bologa se modifică; el vorbește despre datorie patrie, ordine. Se logodește 

cu Marta, fiica avocatului Domșa, în ciuda reticenţelor mamei lui și se angajează voluntar în război. 

Face acest lucru pentru a-i dovedi logodnicei că poate fi și el un erou. După ce urmează școala de 

artilerie, este trimis pe front unde este rănit de două ori, decorat de trei ori  

și înaintat în grad, devenind locotenent. Ajunge să creadă în cele din urmă că războiul este 

adevăratul izvor de viață și fiind pus să facă parte din Curtea Marțială, îl condamnă la moarte pe 

ofiţerul ceh, pe sublocotenentul Svoboda pentru încercare de dezertare. Convins că-și face datoria, 

îl condamnă și asistă la execuție. Chinuit de îndoieli, încearcă să se liniștească cu justificarea 

datoriei. Ia parte cu zel la condamnare dar în fața grozăviei, zelul i se înmoaie și deodată simte că 

flacăra din ochii condamnatului i se prelinge ca o imputare dureroasă. Ceva se năruie în el. Ajuns 

acasă, în zadar conștiința îi spune că și-a făcut datoria, căci ochii omului de sub ștreang îl urmăresc 

și îi risipesc argumentele. La aceasta schimbare ajută și vorbele căpitanului ceh Klapka, care, 

scăpat de la spânzurătoare, îi povestește despre o ―pădure a spânzuraţilor‖ de pe frontul italian, în 

care de toți copacii atârnă câte un ceh.  

 Bologa și Klapka se cunosc la spânzurătoarea lui Svoboda și se împrietenesc. Klapka 

înțelege de la început zbuciumul lăuntric al lui Apostol care credea că a luat cea mai bună decizie în 

cazul delicat de trădare, care până la urmă este justificabilă omenește.  

    Apostol Bologa însuși nu-și conștientizează de la început zbuciumul, încercând să se 

convingă singur că acel condamnat fusese vinovat. Ȋncepe un real și crunt conflict între rațiune și 

conștiință. Problema lui sufletească se accentuează la vestea că divizia lui va trece pe frontul 

românesc. Cerând să fie mutat în altă parte, este refuzat. De atunci se gândește la dezertare dar, în 
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urma unui neașteptat atac rusesc, este din nou rănit. Se vindecă, dar este tot timpul obsedat de ideea 

dezertării. Găzduit în casa groparului ungur Vidor, din satul Lunca, unde se află cu o coloană de 

muniție, Bologa se îndrăgostește de fata lui, de Ilona. Un ordin urgent îl cheamă la cartierul 

diviziei. În drum, din fuga automobilului, într-o pădurice, ca în pădurea spânzuraților despre care i 

se vorbise, vede șapte români din Transilvania care  fuseseră spânzurați deoarece erau considerați 

spioni. Apostol are impresia că este același om spânzurat de nenumărate ori, ca un protest nesfârșit 

ce îi macină sufletul. I se pare că zărește mereu privirea lui Svoboda, cehul condamnat odinioară de 

el. Remușcările încep să nu îi mai dea pace. La Făget i se spune că trebuie să-l înlocuiască pe un 

ofițer bolnav de la Curtea Marțială care trebuia să judece doisprezece ardeleni. Dezertează, este 

prins și condamnat la spânzurătoare.  

 În "Pădurea spânzuraților", conflictul lăuntric între datoria de cetățean român a personajului 

Apostol Bologa și obligația acestuia de a respecta legile statului austro-ungar, generează o criză 

progresivă și adâncă în conștiința tânărului intelectual care oscilează între limitele moralității 

subiective a războiului și libertatea interioară obținută prin substanța unei trăiri plurale sincronizate 

printr-un mecanism psihologic complex, propriu personalităților responsabile. 

 Astfel, Liviu Rebreanu  realizează o amplă analiză a condiției intelectualului român 

zbuciumat de ororile și nedreptățile războiului și contribuie la maturizarea romanului psihologic, 

printr-o subtilă analiză a stărilor sufletești ale eroilor, puși în fața unor situații excepționale. 

 Paradoxul prin care Liviu Rebreanu înfățișează evenimentele, este menit să sporească 

tensiunea dar și atenția cititorului care va recunoaște în acest mod marasmul în care se zbate sufletul 

lui Apostol Bologa. Astfel, Apostol distruge reflectorul venit de pe frontul rusesc, dar în același 

timp simte bucuria învăluirii în lumina pe care o emană și dragostea de lumină. El recunoaște că nu 

are credință dar afirmă că mântuirea este sensul existenței sale, înțelegând prin mântuire împlinirea 

idealurilor sale omenești cotidiene și nu ceea ce înseamnă mântuirea cu adevărat și anume refacerea 

în har a omului căzut în păcat. Rupe logodna cu Marta invocând motivul că aceasta i-a vorbit 

ungurește, dar în același timp se îndrăgostește de o unguroaică care nu știe bine românește. 

 Traiectoria vieții lui Bologa se îndreaptă spre hățișuri de nepătruns. 

 Fără să își dea seama, spânzurătoarea lui Svoboda declanșează un resort necunoscut în 

sufletul său. El începe să se chinuie între datorie și conștiința că a contribuit la sentința definitivă a 

morții unui om și niciodată nu va mai privi viața ca înainte. Zdruncinătorul conflict interior îl 

macină într-o așa măsură încât, atunci când află că el, român, va trece pe frontul din Ardeal, 

regresiv, entuziasmul i se transformă în ură. Nu se mai înțelege pe el însuși, se simte epuizat de 

năvala gândurilor și suferința îl determină să își dorească o ieșire din timp primenitoare, nu din 

lașitate ci din avântul tinereții responsabile dar și din spiritul de dreptate construit pas cu pas prin 

educația primită în familia sa. 

 Actul distrugerii reflectorului prezentat de Rebreanu ca fiind eroic, simbolizează momentul 

în care lumina speranțelor de viață demnă și împlinită se stinge. Războaiele sting lumina din sufletul 

oamenilor, desfigurându-le existența. Lumina este înlocuită de suferință ucigătoare care zdruncina 

încetul cu încetul până la epuizarea care își dorește ieșirea din sine. 

 Prin introspecția avalanșei de gânduri avansate de monolog dar și prin retrospecția cu ro l 

resurectiv care dorește să învioreze suferința provocată de incertitudini, obiectivitatea și luciditatea 

lui Apostol Bologa se clătină. Astfel criza sa morală se transformă într-o profundă criza psihologică 

ce nu abandonează lupta absurdă a războiului, ascunsă în spatele unor principii morale percepute 

subiectiv și eronat. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1306 
 

 În Bologa îi regăsim pe Klapka, pe Gross, pe Cervenco și pe alții. Aceste tipuri și chipuri 

formează adevăratul subconștient al lui Apostol Bologa; autorul le ține încă pe afară sub forma unor 

întruchipări planetare, neînchipuindu-și că acestea pot exista de la început în străfundurile eroului 

său. 

 Personajul principal, amenințat cu haosul,  luptă să-și organizeze cât mai riguros viața, în 

funcție de cele trei criterii simbol stabilite: statul, neamul și iubirea. Cum cele trei elemente ale 

cauzalității exterioare sunt de factură socială, gestul esențial al personajului stă în eroismul cu care 

își pune interiorul sufletesc la dispoziția celorlalţi. 

 Atrocitățile războiului îl schimbă pe personajul principal al romanului ―Pădurea 

spânzuraţilor‖. Din tânărul filosof idealist, el devine un om măcinat de ură față de război, de 

remușcări neexprimate față de hotărârea de a se înrola într-un război care-l aruncă în luptă cu frații 

săi români. Mama lui îl îndeamnă din nou spre credință, înfricoșându-se de ura și zbuciumul 

lăuntric cu care se întoarce fiul său din război. Astfel, fiul parcă presimțind că neputându-se adapta 

la noul rol de a lupta împotriva celor din același neam cu el, va lua măsuri extreme și redescoperă 

iubirea de  Dumnezeu, lucru subliniat  de preotul Constantin, fostul  său coleg. 

    Apostol Bologa este un răzvrătit  războiului  în care  intrat dintr-un capriciu   al tinereţii 

sale, crezând că, astfel poate cuceri lumea și pe logodnica sa, Marta. El se răzvrătește și împotriva 

civilizaţiei, spunând că ea l-a falsificat și l-a înrăit pe om, născocind războiul, față de care, Apostol 

ia trei atitudini succesive, din care aceea de bun român nu joacă cel mai important rol, afirmație 

sprijinită chiar pe schița planului de român al scriitorului, ci reprezintă doar un stadiu intermediar, o 

soluție de moment. Drama morală a personajului nu va fi soluționată în acest punct; ea va fi 

alimentată în continuare prin contradicții noi, prin motive de mulțumire noi, până la rezoluție. 

Astfel, frământările sufletești ale eroului depășesc impasul unei națiuni, asuprită de o administrație 

străină, obligată de statul austro-ungar să ridice armele împotriva oamenilor de același sânge și care 

vorbesc aceeași limbă. Ideea vieții, a scopului pentru care trăiește, a rațiunii care justifică 

zbuciumul sau provoacă în sufletul eroului o permanentă îndoială și șovăire până în clipa în care 

răspunsul suprem avea să fie găsit. Prin nevoia de a descoperi un sens existențial, prin căutarea 

înfrigurată a credinței, Rebreanu a împrumutat personajului său experiența tipică a eroilor lui 

Dostoevski, mai ales prin descrierea zbuciumului sufletesc și umanismul personajelor lui Tolstoi, 

prin finalul tragic al personajului principal. 
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CUCUL, MIERLA, TURTUREAUA ÎN C]NTECUL LIRIC DIN MEHEDINŢI 
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Abstract:  From birth to death, the song is an integral part of manřs life. (Arthur Gorovei) Man's connection 

to nature and to all that has to do with it, has always existed, the man being a true friend of nature. Thus, 

man shares his affection caused either by  moments of joy or sadness, through songs along his/her entire 
 existence.The song of the cuckoo expresses various moods of the Romanians. Among the flying birds known 

by the Dacians, the only bird that obsesses his/her soul is the cuckoo. (Tache Papahagi) 

Our study aims to illustrate some of the symbols of the cuckoo on a collection of lyrical texts gathered from 
Mehedinţi County. 

 

Keywords: cuckoo, "doina",  loneliness, turtle dove, blackbird. 

 
 

Motto: „Creaţia artistică este, într-adevăr, unul din cele mai ingenioase mecanisme, 

născocite din instinctul de conservare al omului pentru a se elibera de o apăsare care poate 

deveni primejdioasă sănătăţii, şi echilibrului său moral. Cine se pricepe să transforme 

suferinţa sa în cântec sau imagine şi să deplaseze astfel accentul subiectiv de la trăire la 

reprezentarea ei, scade în acelaşi timp şi face tolerabilă intensitatea celei dintâi‖
1
 

 

„Cântecele reprezintă legătura indivizilor cu anumite momente de viaţă, oameni, locuri, 

evenimente.‖      ( Ligia Bîrgu-Georgescu)
2
 În   accepţiunea lui Artur Gorovei,  „cântecele joacă un 

rol important în viaţa tuturor popoarelor, înccepând cu cele selbatice. De la naştere până la moarte 

cântecul face parte integrantă din viaţa individului.‖3  

În folcloristica românească pentru creaţiile lirice există şi denumirea de doină cu formule 

transilvănene de „ dainăˮ sau „duinăˮ, „horaˮ cu pronunţiile „horieˮ şi „ horeˮ în N şi N-V 

transilvaniei, „ cântecul de lume ˮ în Muntenia. Până în preajma sec.XX termenul de „ doină ˮera 

necunoscut în Mehedinţi, după cum mărturiseşte C. N. Burileanu: „ Acum vreo 40-50 ani, nu se ştia 

în Blahniţa mea că există cîntece cărora li se zice doine.ˮ4 Doinei i se spunea „cântec prelungitˮ, 

„cântec ca pe coastă ˮ, „cântec ca pe valeˮ, „cântec de ducăˮ sau simplu „cântecˮ5.   

Numele doinei a stârnit multe controverse în rândul folcloriştilor. Studiul nostru aminteşte 

doar câteva dintre ele:  Hasdeu în  Prefaţa cărţii Basme, orațiĭ, păcăliturĭ și ghicitorĭ a lui Ion C. 

Fundescu e de părere că: ―Doina séǔ elegia es pressiunea amoruluı̌ şi a suferinţeı̌ .‖6  Frédéric Damé, 

în Nouveau dictionnaire roumain-francais, defineşte doina ca fiind „chante elegiaque, la doine est 

un chante d‘amour, de plainte et de désir .‖7 În Dictionnaire dřétymologie daco-romane:Elements 

slaves, magyars, turcs, grecs-moderne et albanais  al lui Alexandru Cihac „dóină, s., espèce de 

mélodies mélancoliques jouées sur des flutes (chalumeaux) par les bergers montagnards et puis 

chanson, poésie mélancolique en général; - doinas.,joueur de ces doinas ; (Al. B. 1. 37; 2. 2: din 

fluer doinaş); cr. serb. dvojnice, dvojnica,  dvojice , pl. , flûte double des bergers , dvoji deux ; vsl. 

                                                             
1 Vianu, Estetica, 286  

2 Antologie de lirică populară românească, X 
3 Gorovei,  Noţiuni de folklore, 65.  
4 Burileanu, Între „frunză verdeŗ şi doină, 57. 
5 Pavel, Plaiul Cloşani. Folclor din Valea superioară a Topolniţei. Vol II, 50. 
6 Fundescu, Basme, orațiĭ, păcăliturĭ și ghicitorĭ, 11  
7Damé, Nouveau dictionnaire roumain-francais, 384,    
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dvoǐ duo, bini, dvoǐnu duplus , dvoǐna dyas ; cfr. lit. dainà chanson populaire lithuanienne, dainñti 

chanter; cfr. magy. dana (sans  doute pour dalna) chanson ordinaire, chanson de paysan, dal 

chanson, dalla, dalol, danol chanter; malgré la similitude apparente du lith. dainà avec le dacor. 

doina, ces mots ne paraissent pas identiques; pour le magy. danol v. dăinăesc, El. magy.‖8,  iar 

Dimitrie Cantemir în Descrierea Moldovei asociază doina cu numele zeilor daci, Marte sau Belona. 

 
 „Altminteri norodul - şi la noi în Moldova, ca şi în alte ţări pe care ştiinţa nu le-a luminat încă - este foarte plecat 

spre eres şi încă nu s-a curăţat desăvârşit de necurăţia cea veche, încât se mai închină şi acuma în poezii şi 
cântece, la nunţi, îngropăciuni şi alte întâmplări ştiute, la câţiva zei necunoscuţi şi care se vede că se trag din 
idolii cei vechi ai dacilor. Aşa sunt Lado şi Mano (a), Zâna (b), Drăgaica (c), Doina (d): 'Se vede că acesta a fost 
numele obişnuit la daci al lui Marte sau al Belonei, căci cu el încep toate cântecele în care se cântă faptele 
războinice şi moldovenii îl folosesc îndeobşte ca să-l pună înaintea cântecelor lor'; Heiole (e), Stahia (f), Dracul 
din tău (g), Ursitele (h), Frumoasele (i), Sânzienele (k), Joimăriţele (l), Paparuda (m), Chiralesia (n), Colinda (o), 
Turca (p), Zburătorul (q), Miazănoapte (r), Strâga (s), Tricolici (t), Legătura (u), Dezlegătura (v), Farmec (w), 
Descântec (x), Vergelat (y) şi multe asemenea.‖9   

 Gheorghe Vrabie definește doina: 
 ca fiind  voce a singurătăţii. Spre deosebire de „cîntecul de lumeˮ, care este operă colportattă de profesionişti cu 
prilejul petrecerilor populare, la hore, nunţi etc., doina devine expresie poetică a stărilor sufleteşti ale celui 
singuratic. Este cântată nu pentru altcineva, pentru o colectivitate, ci pentru el însuşi. De aceea, doina exprimă 

sentimente strict personale, devenind o poezie a confesiunilor cu caracter intim.
10  

 

Ovidiu Papadima susţine ideea că „doina poate fi mult mai uşor şi mai clar definită ca specie 

melodică decât ca specie poetică.ˮ
11

; „caracterizată  prin faptul că nu e legată de anumite prilejuri 

ceremoniale care impun cântarea împreună, doina este melodia cântecului siguratic, însoţind  omul 

şi purtându-i de urât acolo unde se simte izolat : la muncă, în pădure.ˮ
12

 Acest caracter de cântec 

singuratic, individual, diferenţiază doina de cântecul propriu-zis, care fiind constituit dintr-o 

arhitectură muzicală mai precisă, se poate cânta de către mai mulţi, în grup. Dar ambele evocă ceea 

ce simte şi gândeşte omul trăindu-şi viaţa, exprimă viaţa sufletească a omului, oglindesc universul 

moral: sentimente, gânduri, imagini ale vieţii păstrate în amintire
13

. 

Aceeaşi idee o regăsim şi la Ovid Densusianu în Viaţa păstorească în poezia noastră populară: 

 
„Despre doine s-a zis totdeauna că, fiind expresiunea sufletului chinuit al poporului nostru, nu se putea să nu aibă 
o anumită întipărire, aceea care se vede în ritmul lor trăgănat, ca o şoaptă de durere, ca un suspin.[...] Dincolo de 
nota lor melancolică cu înnegurări de vis şi atitudini de resemnare, doinele ne desvăluie un fond sufletesc 
străbătut de nelinişti, de neastâmpărul cutreerărilor depărtate, de cuprinderi ale priveliştilor cu desfăşurări largi de 

mişcare, ducând toate la o potenţare a gândurilor şi simţirei care are de multe ori răsunet în imaginile poetice pein 
care sunt redate asemenea stări sufleteşti. [...] Ne închipuim de obicei pe Român cântând atunci când se 
odihneşte, la sărbători sau la vreo şezătoare, dar pentru el cântecul e nelipsit şi la muncă şi la drum.‖14 

Cântecul cucului e în legătură cu variate stări sufletești ale Românului. Dintre atâtea păsări 

zburătoare cunoscute de dacoromâni, unica pasăre care îi obsedează sufletul e cucul.
15

 Hans 

Biederman afirmă că ‖la multe popoare este considerat pasărea sufletelor, vestitorul viitorului și al 

primăverii.‖
16

  

În studiul nostru am selectat câteva dintre cântecele lirice din Plaiul Cloşani, Mehedinţi unde 

am identificat o parte dintre simbolurile cucului. Astfel, într-o doină din Valea Bahnei din culegerea 

de texte lui Pavel Ciobanu identificăm cucul ca fiind pasăre curată ( spovedită, binecuvântată de  

Dumnezeu): „În universul culturii tradiționale românești, cucul se bucură de un prestigiu deosebit, 

                                                             
8Cihac, Dictionnaire dřétymologie daco-romane:Elements slaves, magyars, turcs, grecs-moderne et albanais, 98. 
9 Cantemir, Descrierea Moldovei, 198. 
10 Vrabie, Din estetica poeziei populare române, 173. 
11 Papadima, Literatura populară română, 61. 
12 Papadima,  62. 
13 Ibidem. 
14Densusianu, Viaţa păstorească în poesia noastră populară, Vol.I, 103-104.   
15 Papahagi, Poezia lirică populară, 86. 
16 Biedermann,  Dicționar de simboluri, 123. 
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fiind considerat o pasăre „sfântă‖, „a bucuriei‖, „plăcută lui Dumnezeu, „haiducă‖
17

; „Auzîi sunîn în 

codru. / Să ceartă cucu cu corbu, / Care să rămînă-n codru! / - Corbu-i pasăre spurcată. / 

nespovedit niciodată! / - Verde foaie de dudău, / Spune unde-i pop-al tău, / Să mă spovedesc şi eu? 

/ - Pop-al meu e vînători / Cînd te-i spovedi şi moriŗ18; idee ce se întâlneşte şi într-o doină din Lupşa 

de Sus, cuprinsă în corpusul de texte al Marianei Kahane: „Foaie v
i
erde, f

u
oi ca rugu, :ǁ / Eu de-aş

i
 

şti cânta ca cucu, / Aş᾿ sta-n c
u
odru ca haiducu. :ǁ /  Ca cucu nu pot cânta, mă, :ǁ / În c

u
odru n-am 

c
i
e căta ˄, / Că mă bl

i
estemă lumiá ˄, / Că să usucă frunzá ˄.ŗ19 la care se adaugă şi calitatea de  

prieten  de încredere al  îndrăgostiţilor şi de protector al dragostei acestora: „Foaie verde de priboi, / 

Bine trăiam amîndoi, / Cînd ne plimbam prin zăvoi. / Cucu cînta lîngă noi /  Şi mierliţa şuiera / Of, 

ce dragoste erea! / Mîndra-n braţe mă strîngea / Ea pe mine, eu pe ea!ŗ20. Aceeaşi ipostază se 

regăseşte şi în doinele de pe Valea Superioară a Coşuştei unde este şi simbol al primăverii (atestat 

în studiile deja consacrate) şi al dragostei curate „ Frunză verge-o viorea / Cîn vine primăvara / 

Cucu-ncepe a cînta / Şi mierla a şuiera. / Eu ies pe culme cîntînd /  Şi neicuţa fluierînd / Şî unge ne 

întîlnim /  Stăm zos şî ne povestim. / Cît a fost iarna ge lungă / N-am iubit ca să ne-ajungă / Da acu 

îi primăvară /  Şî-ncepem dragostea iară. / Trec culmea cu furca-n brîu, / neica cu calu ge frîuŗ21; 

„Cântă cucu la Novaci / Sus în geal la Polovraci / - Cântă, cucule, mai tare / Să ce-aud şi eu gin 

vale. / Să ce-audă şi mândra / Să vie pe geal cântând / Cu mioarele păscând : /  să coboare jos în 

luncă / Gură dulce sa-m aducă.ˮ22 

Dar pe lângă aceste calităţi, cucul poate să aline dorul de iubită: „ Răsfiră, cuce, din pene, / 

Ca mîndruţa din sprîncene. / Răsfiră, cuce, din cioc, / Ca mîndruţa din mijloc. / Cînd vîntul iarba 

mi-o usucă, / Cînd vîntul, iarba mi-i scoală / Dorul mîndrii mă omoară. / Că dorul unde se lasă / 

face lacrimilor casă. / Că dorul unde se pune / Face inima tăciune  / Şi de dor ce oftai tare / Furca 

pieptului mă doare.‖23 sau să fie un sprijin la nevoie, un bun tovarăş la muncile câmpului: „Ştii, 

mîndro, ce m-am gîndit / Şi bine m-am plănuit / Ca să fac cu cucu plug; / Cucul să cînte la crîng / 

Eu să mîn boii la plug / Eu să mîn boii-nainte / Cucul după mini să cînte / Mîndră, tu să ţii de 

coarne / Dragostea să puie boabe / Mîndră, tare-mi place mie / Cu tine-n tovărăşie.ŗ24 De aceea, 

înt-una din doinele din culegerea Marianei Kahane, tânărul îi reproşează cucului că nu se bucură de 

prezenţa şi sprijinul lui pe tot parcursul verii:  „Foaie vierde simini(c)˄ , / Cît ieste cucu die mic˄, / 

Şi tot ie şi iel calic, mă, / A!   Ie calic şi ari-o parte: / A!    Că nu cîntă la dreptati, / Cîntă vara 

jumătate, / De faci măi mari păcate. / Când ieste dragostea dulce, / Atunci te lasă şi fuge. / Io să 

puot cînta ca cucu, :ǁ / Nu aş mai ieşi din cuodru. /  Ca cucu nu puot cînta, mă- / n cuódru n-am cé 

căutá, mă.ˮ25 

O altă ipostază a cucului este aceea de duhovnic al fetei: „ Foaie verge iasomie / Unge-m 

cîntă cucu mie ? / La mîndruţa mea în vie. / Cîntă, cucule, mai tare / În pădure la Ponoare, / Sus în 

geal, la gealul mare. / Cîntă, cucule, mai bine / Că vine mîndra la cine / Să-ţ vorbească gespre 

mine. /  Ea să spună, tu s-asculţi / Ş-apoi să începi să cînţi / Şi să cînţ, cuce, cu foc / Să-m opreşci 

                                                             
17 Antonescu,  Dicționar de simboluri și credințe tradiționale românești, p.190 
18Ciobanu, Plaiul Cloşani. Folclor din Valea Bahnei, Vol.I, 24, 129, inf. Dumitru Ilie Andrei, 71 ani, Cireşu, culeg. 

Col.M.G., 30 dec.1931. 
19 Kahane, Doina vocală din Oltenia, 96, Doină, 175, orig. Lupşa de Sus-MH, inf. Paraschiva Lăcătuşu, „Kiţa‖, 58 a., 

culeg.Mariana Kahane, , înreg. Lupşa de Sus, 01.07.1961, tr. Mariana Kahane. 
20 Ciobanu, Plaiul Cloşani. Folclor din Valea Bahnei, Vol.I,  28, 133, inf. I.Bîrlan, 63 ani, Gornenţi, culeg Col.M.G., 17 

iulie 1930.  
21 Ciobanu, Plaiul Cloşani. Folclor din Valea superioară a Coşuştei. Vol.III, 81, 232,  inf.  Niculina Popescu, 

Nadanova, culeg.Pavel Ciobanu, 20 sept.1978.   
22 Ciobanu, Plaiul Cloşani, vol.IV, 66. Frunzuliţă ge trei fagi,178, inf. Aristide Răduică, 42 ani, 2 decembrie 1976, 

Ponoarele. 
23 Ciobanu,Plaiul Cloşani. Folclor din Valea superioară a Coşuştei. Vol.III, 46, 197,  inf. Vasile Dobromirescu, 
Băseşti- Bilvăneşti, culeg.Pavel Ciobanu, 1968. 
24 Ibidem, 36, 187,  inf. Vasile Dobromirescu, Băseşti- Bilvăneşti, culeg.Pavel Ciobanu, 1988. 
25 Kahane, 154, Doină („Cîntec lungˮ), 216, orig. Imoasa-MH, inf. Corneliu Antofie, 29 a., culeg. Harry Brauner, înreg. 

Bucureşti, 19.11.1937, tr. Paula Carp.  
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pe mîndra-n loc. / Foaie verge ge-o cicoare / Vin oameni ge pe ogoare / Să petreacă la Ponoare. / 

Hai să bem, să petrecem, / La anu să ne vegem /  Să ne vegem cu mult drag / În pădurea ge liliac. 

Să ne vegem la Ponoare / Cînd dă liliacu-n floare.ŗ26   sau de sfetnic al tânărului : „ Foaie verge ş-o 

malură / Veni cucu-n bătăttură / Şi-m grai cu glas gin gură, / Să ma las ge aratură, / Că nu-i 

primăvara bună. / Vazui frunza cît paraua, / Batui arma cu vergeaua, /  Lapadai sapa la naibu / Ş-

apucai codru sarmanu.ˮ 27 

 Într-o doină din Valea Superioară a Topolniţei, cucul este ceas biologic, cântecul  lui aduce 

buna dispoziţie şi menţine vie dragostea de natură: „Drag mi-e să sui vara-n munce /La turma cu oi 

marunce / Unde cîntă piţigoiu / şi ciobanu cu cimpoiu. / Curg izvoarele, / Scaldă soarele, / 

Gimineaţa cîntă cucu /  Eu ma duc la lucruŗ28 pe când unele doine din Isverna, respectiv Stroeşti 

cuprinse în corpusul de texte al Marianei Kahane, cântecul cucului simbolizează ceasul în care 

haiducul ia calea muntelui cu sufletul sfâşiat de jale: „Foai v'erd'i f
u
oi de fîn ˄, / Cîn᾿ au

d
 cucu 

cîntîn᾿˄, / Şi mierliţa şuierîn᾿˄, / Ieu tre᾿ muntile plîngîn᾿˄. :ǁ / Şi de jalea mea cea seacî, :ǁ / toate 

l'emnil'e s-apleacă, :ǁ /  Cu cr'engili la pămînt ˄ / Şi mă întreabă de ce plîng ˄ / De ce plîng, di ce 

bolesc ˄, / De-al cui dor mă prăpădesc ˄. / O, Doamne, cum d'e n-aş plînge? :ǁ / Inima-n mine se 

frînge / Şi n-am către cin᾿ mă plînge, :ǁ / C
î
ă

î
 pe cine am avut ˄, / S-a dus şi n-o mai v'en'it ˄, / La 

biserică,-n mormîn᾿ ˄. :ǁˮ29;  „Foaie verde bob năut ˄, / Când aud cucul cîntîndî / Şi mierliţa 

fluierînd ˄, / O iau munt'ile şi plîng ˄. / Şi de jalea mea cea seacă, / Cr'engilẽ pămân
t
 s-apleacă, :ǁ / 

Toate cu frunzã pământî ;
 
/ Şi mă-ntreabă de ce plîn

g
, mă

î
. / Ieu l'e spui p'entru ce plîng ˄:/ C-am 

rămas singur în crîngî, :ǁ / Căs'i haiduci m-a urîtî / Şi păsările-au fuji
t
, mă.ŗ

30
 In alte doine din 

Valea Bahnei din culegerea lui Pavel Ciobanu cucul este așteptat cu multă nerăbdare să revină, să 

aducă noroc, să schimbe un destin. Cântecul cucului  este apreciat şi primit ca o binecuvântare de 

către haiducul obligat a-şi părăsi locurile natale: „Sus în vîrful nucului / Cîntă puiul cucului / Iară 

jos la curătură / Neicuţa cînta din gură: - Rămîi, brazdă, după plug /  Că eu de astăzi mă duc  / Să 

mă bag în codri verz / Şi de astăzi nu ma vez. /  Te las, dracu, saracie / Că eu de astăzi ma duc / Te 

las dracu, sapă lată /  Şi iau puşca ferecată. / - Sus în vîrful muntelui / Al muntelui Bulzului / Cîntă 

puiul cucului / Pe drumul haiducului / Ş-aşa cîntă de frumos / De s-apleacă creanga-n jos.”31 ;  

Într-una din doinele de pe Valea Superioară a Coşuştei, cucul are identitate şi cântă locului 

cu drag, iar cântecul lui aduce multă bucurie: „În pădure la Ponoare / Cîntă cucu pe racoare / 

Pădurea-i de liliac / Cucu cîntă cu mult drag / Şi pe vale şi pe deal / Şi tot zice că-s oltean. / Cînd 

mă vede cu mîndra / Rupe cîte-o rămurea / Şi-o aruncă-n poală la ea. /  Eu mă fac că o miros, / o 

iau şi o arunc jos. / Ei, fii tu, cuce, oltean / Dar nici eu nu-s moldovean. / Cîntă cuce, cît ai vrea / 

Că pădurea estea-a ta. /  Eu stau cu mîndrele mele / Tu stai cu frunzele tăle.‖32 , cucul fiind un 

adevărat artist: „ de-aş şti cînta ca cucu / N-aş merge vara la lucru / Ş-aş sări din cucă-n luncă / Să 

văd mîndra unde lucră. / Un cîntec cînd oi cînta / Fîntîni, văi s-or tulbura, / Brazii toţi s-or legăna / 

Şi toată pădurea.‖33 ; ideea de simbol al artelor frumoase e întâlnită şi în doinele din comuna Balta: 

„Murgule cu stea în frunte / Haida, du-mă sus la munte / Poartă-mă cu dor şi drag / Prin codri de 

liliac / La vârf de munte să stai / Să mă-ntrec cu cucu-n grai / Cucule nu mă-ngâna / Că sunt 

                                                             
26 Ciobanu, Plaiul Cloşani. Folclor din Valea superioară a Topolniţei. Vol II,, 11, 82,  inf.Aristide Răduică. 42 ani din 

Baia de Aramă, culeg. Pavel Ciobanu, la 2 dec. 1976. 
27 Ciobanu, Plaiul Cloşani, vol.IV,  134. Foaie verge ş-o malură, 225,  inf. Petre N. Seleo, 61 ani, 11 iunie 1974, Sipot, 

com.Ponoarele, culeg. Al. N. Stănciulescu- Bîrda. 
28 Ciobanu, Plaiul Cloşani.. Vol II, 8, 78,  inf. Angelica Stoican, 27 ani din Prejna, culeg. Pavel Ciobanu, la 9 ian. 1977. 
29 Kahane, 175, Doină („Doina Jiuluiˮ),  233, orig. Isverna-MH, inf. Petre I.D.Panţir, „Pătru Moşuluiˮ, 30 a., culeg. 

Emilia Comişel, înreg. Isverna, 26.08.1950, tr. Mariana Kahane. 
30 Ibidem, 176,  Doină ( „Doină haiduceascăˮ), 234,  orig. Stroeşti- MH, inf. Gheorghe Cojan, „Goangă‖, 26 a., culeg. 

Gheorghe Ciobanu, înreg. Bucureşti, 16.01.1939, tr. Mariana Kahane. 
31 Ciobanu, Plaiul Cloşani. Folclor din Valea Bahnei, Vol.I, 54, 160,   inf. Gheorghiţa Burcu, 40 ani, din Cireşu, culeg. 
Pavel Ciobanu , la 20 mai 1968. 
32Ciobanu, Plaiul Cloşani. Folclor din Valea superioară a Coşuştei. Vol.III, 34, 185, inf. Eugenia Laschescu, 48 ani, 

Turbata-Izverna,  culeg. Pavel Ciobanu, 20 martie,1968. 
33Ibidem, 51, 202,  inf.  Vasile Dobromirescu, Băseşti- Bilvăneşti, culeg.Pavel Ciobanu, 1971. 
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surioara ta / tu cânţi codrilor de fagi / Şi eu oamenilor dragi. / Eu cânt hora satului /  Şi tu doina 

codrului.ˮ34; În pădure la Ponoare / Când dă liliacu-n floare / Cântă cucu-n vârf de fag / Şi aştept 

pe cin-me drag, măi / Cântă cucu aşa frumos / De pică florile jos / Aruncă şi câte-o pană / ca să ia 

cântecu-n seamă. / Când vine luna lui mai / Să cânţi cucule pe plai, / Vine lumea să te-aculte / C-

aşa e la noi la munte / În pădure la Ponoare / Când liliacu e-n floare.ˮ35;  

Alteori,  este simbol al singurătăţii, al abandonului „ Frunză verde şi-o nuia / Cum să n-am inima 

rea ? / Eu iubesc şi-altul mi-o ia. / Des e codrul şi-mpănat, / Eu tînăr şi supărat. / Des e codrul şi-

nverzit, / Eu tînăr şi necăjit. / necăjit ca mine nu-i /  Decît puiul cucului /  În mijlocul codrului.‖36, 

cântecul său are funcţie oraculară, prevesteşte nenorocul, „are puterea de a profeți mersul vieții (...), 

norocul sau nenorocul oamenilor, bogăția sau sărăcia, împlinirea erotică sau singurătatea, sănătatea 

sau moartea‖
37 ,  ori alină durerea şi singurătatea „ Cucule, de unde vii /  Cale de stat îmi aţîi / Şi 

mereu îmi cînţi cu foc / Ori îmi cînţi de nenoroc ?  / Cîntă-mi că mi s-a urît / Tot cu traiul amarît / 

Că de greutăţi mă plîng / Şi n-am lacrimi ca să plîng / Nu am brazdă, nu am plug, Nici juncani să 

mi-i înjug / Căpătîi să odihnesc / Şi nici mîndră să iubesc / Umblu singur pe colnic / De ce n-am 

murit e mic ? / Mama cînd m-a alăptat, / Cuce pribeag, mi-ai cîntat / Tu pribeag şi eu sărac / 

Cucule, ce să mă fac ?‖38  

Tot un simbol al singurătăţii, al izolării este şi mierla: „Frunză verde-o viorea /  Lumea sta 

şi se-ntreba / Cine-mi urcă poteca ? / Un haiduc din Şovarna. / Haiducu Ilie Haită / Şi cu fraţii lui 

de ceată. / la stejar la rădăcină, / haită şade, se închină, / Cu carabin ape mână / Şi cu mierla se 

îngână: -Mierlă, pasăre măiastră, / Viaţa ta-i viaţa noastră. /  Stai în codru la rărime / Că nu-ţi 

place la desime / Că nu-ţi place în mulţime. / Ca tine trăiesc şi eu / Haiducind prin crîngul greu.ˮ39 . 

 În alt context mierla este simbolul statorniciei, al maternităţii: „ Pe-o crenguliţă ge fag / Şage 

mierliţa cu drag / Şi să uită-n cuibul ei / C-are puii măricei. / Mierla nu e singurea, /  C-are puii 

lîngă ea. / Cucu-i paşnic ca şi mine / Şi-i făcut să cânce-n lume / El îşi cântă numele /  Eu îm cânt 

dorurile / Ge-aş vegea iarna tracută /  Şi primăvara vinită / Să sui plaiu muncelui / În cântecul 

cucului /  Să-mi văd turma după mine /  Să zic, doamne, iar mi-e bine.ˮ40 spre deosebire de cuc care 

îşi părăseşte puii. „Caracteristica sa specifică de a-şi pune ouăle în cuib străin era cunoscută încă din 

antichitateˮ
41

: „ S-a dus cucu ge pe-aici / Şi ş-a lăsat puii mici. / I-a lăsat lâng-o tulpină / Să-i 

crească mumă străină, / S-a-ntors cucu dup-o vreme / Ş-a găsit puii cu pene, / Cucu ge parere bună 

/ Cântă-n codru ge rasună.ˮ42 

Dintre păsări, cucul şi mierla sunt prietenii de suflet ai tânărului :„Foaie verde ca bobu, / Suie 

neicuţa dealu / Suie dealu la Izverna /  să cânte cucu şi mierla.ˮ43 ; „Cântă cucu, mierla-m᾿zice :  / 

-  Ce-ai făcu᾿banii, voinice ? / Ŕ I-am bău᾿şi i-am mîncat ˄, / cu mîndruţele din sa
d
, măi.ˮ44 

                                                             
34Mărţuică, Ciobanu, Folclor muzical din comuna Balta. Vino neică la Ponoare, 126, cules: Pavel Ciobanu, transcris: 

prof. Ilie Mărţuică, inf. Mariana Draguţ, Sat Prejna. 
35 Ibidem, În Pădure la Ponoare, 120, cules si transcris de prof. Ilie Mărţuică, inf. Mariana Draguţ, 34 ani, Sat Prejna. 
36Ciobanu, Plaiul Cloşani. Folclor din Valea superioară a Coşuştei. Vol.III, 54, 205, inf. Vasile Dobromirescu, Băseşti- 

Bilvăneşti, culeg.Pavel Ciobanu, 1979. 
37Antonescu, 190. 
38Ciobanu, Plaiul Cloşani. Folclor din Valea superioară a Coşuştei. Vol.III, 37, 188,  inf. Vasile Dobromirescu, 

Băseşti- Bilvăneşti, culeg.Pavel Ciobanu, 1975. 
39  Ibidem,  94, 247.,  inf. Victor Pîrvănescu, 64 ani, Cerna-Vîrf, Izverna,16 aprilie 1968. 
40 Ciobanu, Plaiul Cloşani, vol.IV, 115. Pe-o crenguliţă ge fag, 209, inf. Ion Dumitraşcu, 31 ani, 22 -25 iulie 1982, 

Ponoarele. 
41 Biedermann,123. 
42 Ciobanu, Plaiul Cloşani, Folclor din Valea Superioară a Topolniţei, Vol II, 65, 154, inf.Muică C. Ion, 71 ani, 

Gornoviţa, culeg. Nicolae Muică, oct.1974. 
43 Mărţuică, Ciobanu, Folclor muzical din comuna Balta, Suie, neicuţa, dealu, 130, cules: Pavel Ciobanu, transcris: 

prof. Ilie Mărţuică, inf. Angelica Stoican, 37 ani,  Prejna-Balta. 
44 Kahane, 154, Doină („Cîntec lungˮ), 216, orig. Imoasa-MH, inf. Corneliu Antofie, 29 a., culeg. Harry Brauner, înreg. 

Bucureşti, 19.11.1937, tr. Paula Carp. 
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  Talentul şi priceperea tinerei fete stârneşte invidia privighetorii despre care se ştie că este 

„simbolul priceperii, spre care năzuiesc oamenii, iar poeţii o considerau discipolii lorˮ45„ Pe vale, pe 

vale/ pe vale, la vale/ trece-o fată mare/ Cu roua-n picioare/ cu ceaţa-n spinare/ Cântă şi doineşte// 

Nimenea n-o-ntrece/ Dar mai sus spre soare/ O privighetoare/ Cântă-n zbor, s-apleacă/ Necaz ca 

să-i facă/- Tu privighetoare/ Ce nu zbori spre soare/ Cerului să-i spui, măi/ Că sub fruntea lui, măi/ 

Păsări ciripesc/ Izvoare lucesc/ Bucuria-i mare/ La noi la Ponoare!ˮ46 

Turtureaua este simbolul fidelităţii conjugale. După moartea partenerului, nu mai acceptă 

un alt mascul în preajma ei şi se pedepseşte singură bând timp de 40 zile doar apă tulbure pe care ea 

însăşi o tulbură înainte să bea. De aici e şi motivul  „amărâtă turtureaˮ, motiv  destul de răspândit în 

toate regiunile ţării.47 „Amărîtă turturică, / Cîn ramîne singurică, / Pelin be, pelin manăncă / Sara 

pe pelin să culcă / Dineaşa, cîn să scoală / Cu pelin pe mîini se spală ! / Pleacă pin livede verde / 

Nu să uită, nu le vede, / Iar cîn săde cîteodată, / Tot pe-o rămurea uscată ! / Une vede apa bună /  

Ea trăce ca o nebună. / Une vede apa răce, / Ea o turbură şî trăce. / Une vede apa ra, / ea o 

turbură şî bea. / Ca să-şi facă pedepasa. / Une vede vînătoru, / Acolo o duce doru, / Ca să de-n ea 

s-o loviască, / Să nu să mai pedepsască ! ˮ48; „comportamentul ei și a bărbătușului ei a făcut ca ea 

să devină un simbol al fidelității conjugale, fiindcă dau impresia unor permanenți îndrăgostiți, stau 

mereu împreună, se odihnesc unul lângă altul pe aceeași cracă, zboară împreună în căutarea hranei, 

se adapă împreună, masculul își curtează fără încetare soția.ˮ49 „ Fire-ai blestema᾿, făgui! / Di ce n-

ai veni᾿ sẵ spui, :ǁ / Cînd s-a-nverzi
t 
frunza-ntîi? / Să m-eau armele din cui ˄, / Puşca de la căpătîi, 

:ǁ / Să m-eau puşca şi vergeaua / Şî s-apu
g  

la deal vîlceaua
m
 / Unde cîntă turtureaua. / una cîntă, 

alt-ascultă, / Alta-ş᾿ face penile ˄,  / Ca mîndra sprîncenile. :ǁˮ
50

 ; „ Fire-afurisî
t
 făgui! :ǁ / De ce n-

ai v
i
eni

t
 sẵ spui , mă, / Cînd ai înfrunzît întîi, mă? :ǁ / Iera frunza ca păraoa :ǁ / Şi lăstariul ca 

ăndriaoa; / Să m-eau puşca şi vergeaoa / Ş-o apu
g 

la deal vălceaoa :ǁ / Ş-o apu
g
 la deal vălceaoa :ǁ 

/  Unde cîntă turturiaua. :ǁ / Una cîntă şi-alta-ascultă, / şi-alta cu 
u
o

i
chi să uită / Şi ş-ĩfoaie penile, 

mă, :ǁ / Ca mîndra sprîncienile ˄.ˮ
51
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CLAUDIA MILLIAN – A REPRESENTATIVE OF THE ROMANIAN SYMBOLISM 
 

Sofia Lavinia Cercel 

PhD Student, University of Craiova 
 

Abstract: Claudia Millian (b. 1887 Ŕ d. 1961) was a Romanian Symbolist poet, who also wrote theatre plays 
and two volumes of memoirs. In addition, she was also a painter. She published her first article in 1906 and 

her first volume of poetry in 1914, following other two volumes of poetry. Influenced by the French 

Symbolism and also by the national symbolist writers, such as Ion Minulescu, her husband, Millian created 

poems full of symbolistic themes. The correspondence of colours, the smells, the dream, the synesthesia, the 
symbolist landscape (the city, the park), the autumn description or the illness and the neurosis are some of 

the characteristics that undoubtedly include Claudia Millian in the group of Romanian Symbolist 

representatives. 
 

Keywords: poetry, Romanian Symbolism, symbols, synesthesia 

 

 

Claudia Millian (n. 21 februarie 1887, București – m. 21 septembrie 1961, București) a fost 

o poetă simbolistă, publicând dramaturgie sub pseudonimul D. Șerban și două volume de 

memorialistică. Mai mult, aceasta a cochetat și cu arta, fiind pasionată de pictură și artă plastică 

(mozaic, sculptură). 

Și-a făcut studiile primare și liceale la Ploiești și București, urmând apoi Școala de Belle-

Arte și Conservatorul de Artă Dramatică. Divorțând de primul soț, publicistul Cristu Cridim, se 

recăsătorește cu poetul simbolist Ion Minulescu.  

Claudia Millian a debutat publicistic în anul 1906, în revista Lumina și editorial în anul 

1914, cu volumul Garoafe roșii. A urmat publicarea altor două volume de versuri: Cîntări pentru 

pasărea albastră, în anul 1922 și Întregire, în anul 1936. Poeta descrie cele trei volume publicate în 

timpul vieții în poezia Prefață, apărută în volumul de postume Cartea patra: „Eu criticilor pe care îi 

iubesc/ Cum toată omenirea o iubesc/ Eu criticilor le voi spune așa/ Deși pe mine nu m-au răsfățat/ 

Ci pentru alții au compus binețuri:/ Sunt plăsmuire ce a gândit întotdeauna/ De aceea-n drumul 

vieții suntem una. [...] Le voi vorbi de poezia mea/ De poezia care oglindește viața/ Cu oameni, cu 

copaci, cu mări și cer/ Cu trupul plin de pofte și păcate/ Cu sufletul frântură de mister.../ Căci poezia 

ca și viața e mister,/ Mister pe care criticii îl tălmăcesc/ Când vor, când pot/ Când patima îi lasă.../ 

Când nu-i ating pe cei care-i iubesc...‖. În versurile sale creionează reproșul adresat detractorilor 

creațiilor sale. Poezia se încheie cu strofa: „Am scris și eu trei cărți de poezie/ Ca trei județe cu 

conture desenate/ Cum le-am găsit pe harta vieții mele/ Cu munți înalți, cu ape și cu cer,/ Cu 

bucurii, cu fapte și mister...‖, fiind urmată apoi de alte trei poezii care descriu cărțile acesteia, 

intitulate sugestiv: Cartea doua, Cartea treia, Cartea patra. 

Poeta colaborează de-a lungul timpului cu numeroase reviste: Lumina (1906), Viața literară 

(1906), Viitorul (1910, 1918-1921), Flacăra (1912-1914, 1922), România nouă (1920-1921), 

Gîndirea (1921), Adevărul literar și artistic (1922-1924), Dimineața (1936-1937), Universul (1947-

1948) și multe altele. 

În timpul Primului Război Mondial se refugiază la Iași, apoi este numită profesoară de desen 

decorativ și de istoria artelor la Liceul industrial siricicol, liceu pe care îl va conduce din postul de 

directoare până în anul 1940. Trăiește la Paris între anii 1923-1925, împreună cu fiica sa Mioara, 

întreținând relații de amiciție cu Elena Văcărescu, Nina și Benjamin Fundoianu, Armand Pascal și 

mulți alții, implicându-se în promovarea relațiilor culturale româno-franceze, activitate pentru care 

a și fost decorată cu premiul „Palmes académiques‖.  
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Poezia simbolistă a Claudiei Millian 

Influențele simboliste asupra creației poetei se împart în două categorii: cele franceze și cele 

autohtone. Cele franceze reies din folosirea temelor baudelairiene, precum transformarea 

Albatrosului în Sărmani cocori, dar și poemul Pisicile, creație ce prezintă o tehnică simbolistă 

asumată: „Visați o viață de lumină,/ Ca îmbătate cu morfină!.../Cu ochi fosforescenți și oblici/ 

Ramați în cearcăne de aur,/ Visați, visați la cerul maur...‖. De la Maurice Maeterlinck împrumută 

simbolul păsării albastre, ce va da titlul celui de-al treilea volum de poezii al acesteia. Pasărea 

albastră a lui Maeterlinck este reprezentată pentru prima dată în anul 1908, fiind un simbol al 

fericirii. Și Elena Farago folosește simbolul, la rându-i, traducând și piesa lui Maeterlinck din limba 

franceză în limba română. În poezia Claudiei Millian, pasărea albastră apare ca simbol al iubirii și al 

fericirii („dând sufletului aripi de pasăre albastră‖, „în penele-ți albastre îmi voi topi obrazul‖, „Tu – 

pasăre albastră, eu – stranie femeie‖). 

Poetul și teoreticianul Alexandru Macedonski și Ion Minulescu reprezintă influența 

autohtonă asupra poeziei Claudiei Millian. Pe cel de-al doilea soț al său, poetul simbolist Ion 

Minulescu, îl întâlnește la un bal-mascat, rămânându-i alături până la sfârșit.  

Minulescu (alintat de poetă și de apropiați „Minu‖) obișnuia să strângă la mesele Cafenelei 

sau Terasei Oteteleșeanu (situată pe locul unde mai târziu se va ridica Palatul Telefoanelor în 

București), scriitori și muze într-un cadru boem de bonheur precum făceau simboliștii francezi. 

Claudia Millian, susținătoare a curentului literar promovat de Minulescu, din dorința de a se 

familiariza cu lirica și ideile simboliste, devine una din prezențele obișnuite ale întâlnirilor artistice 

bucureștene, experiență pe care mai târziu o conturează detaliat în paginile memorialistice, alături 

de portretul soțului său, care oferă astfel cititorilor oportunitatea de a cunoaște și omul Minulescu – 

nu numai poetul. 

Încadrarea în simbolism este justificată de folosirea decorurilor tipic simboliste (orașul, 

parcurile, grădinile, ruinele), decorurilor bizare (piramide, fântâni, altare, alcovuri), cât și de 

prezența stărilor maladive (ftizie). Terasele cu multă lume își „desfac simfonia de culori‖, orașul e 

pustiu: „Nu-i nimeni...E tăcere și-n aer e pustiu.../ Nu-i nimeni, nici o umbră și nici un pas pe 

stradă‖. În urma sa, poeta declară că „orașele și visele au adormit și s-au șters‖. 

Apar descrieri ale naturii, ale florei simboliste („albastre sălcii despletite‖, „albastrele 

petunii‖, „parcul albelor cununi‖, „negrele boschete‖, „albele narcise‖, „cameliile roșii‖, „plăpânzii 

trandafiri‖, „crizanteme despletite‖, „violete și garoafe înnegrite‖, „vegetații putrede de ploaie‖) și 

ale faunei (corbi, cocori, pisici). De asemenea, sunt preponderente sentimentele tipic simboliste, 

precum tăcerea, singurătatea („Și privind așa, tăcută,/ [...] Tu pari singură pe lume‖), tristețea, 

uitarea și durerea („Voi nu știți că-n tăcere plâng negrele regrete/ Și nu știți întristarea amurgului 

târziu,/ Când nimeni nu-i cu tine și-n spațiu e pustiu...‖). Întâlnim funebrul, moartea, („În piruete 

moartea alunecă-n verdeață,/ [...] Mor frunzele, ca visul, și-aș vrea să le înnumăr,/ Și-aș vrea să-

ngrop sub ele, iubirea ta de om...‖, „simt trupul meu cum soarbe miresmele de moarte‖). În 

Corespondențe, atât poezia cât și viața sunt cauze ale morții: „Eu știu că poezia cu sângerări și 

cânturi/ Și viața care doare ne cheamă în pământuri‖. 

Exotismul, senzațiile păgâne, senzualitatea și erotismul sunt alte caracteristici ale poeziei 

Claudiei Millian, care comandă „să ne iubim acuma‖, abandonul erotic fiind prezent și lăsând în 

urmă sentimente confuze „Ca după-o noapte de orgie,/ De nebunii și poezie/ Când despărțirea e 

fatală...‖. Curtezana, ce ascunde „o mare de păcate/ ce mișcă valuri de regrete‖, senzuală, pășind „în 

ritmice mișcări feline‖, „în mâini strângându-ți sânii‖, „culcată-aproape goală‖ sfârșește tristă, rece, 

obsedându-i „nervii amanții fără număr-/ Amanți cu pofte oarbe și sufletul tiran-‖. Toate acestea 

sunt descrise în cele cinci poezii din ciclul Portrete. În Simfonia primăverii, curtezana este o 

persoană perversă, „cu ochi stinși/ cu buze șterse‖, poeta îndemnând însă la iertare și chemând 

curtezanele să se prindă într-un horă comună, în timpul dansului să fie împodobite cu „flori 
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imaculate/ Pe sânurile profanate/ De-al perversității fard‖, în vederea redobândirii inocenței. În alt 

poem, femeile sunt descrise în manieră baudeleriană „cu gust de viciu și patimi învechite‖. 

Iubirea este nervoasă, tristă, în poezia Claudiei Millian, descrierea iubitului este detaliată, 

apare ca „amantul pal‖, cu trup de statuie, ispititor și setos. Portretul fizic este conturat cu ajutorul 

numeroaselor figuri de stil: , „boltă necuprinsă e ochiul tău bizar‖, gura iubitului este „gura 

cântărilor ce mint‖, iar „părul sălbatic‖ este asemănat cu „ierburi negre‖. Gelozia și teama de a 

pierde iubitul este evidentă: „femei, ce vor esența eternului parfum,/ Femei, ce-n ierburi negre, își 

patinează sânii,/ Vor alerga spre tine, oprindu-te din drum,/ Așa, cum în biserici s-ar năpusti 

păgânii...‖. 

Nevrozele sunt exprimate prin descrierea iubirilor tensionate sau a plânsului isteric. Tot de 

manieră simbolistă țin și descrierile percepției olfactive (parfumuri, miresme, arome), visul și 

înclinarea către mister. Procesul de sinestezie este întâlnit nu numai în poezia Garoafe roșii, unde 

mirosul puternic de mosc devine „tulburător‖ și florile sunt asociate morții: „Garoafe roșii, crenelate 

-/ Amfore cu parfum de mosc,/ Pecetii de rubin și sânge -‖. Culoarea roșie este folosită aici pentru a 

descrie garoafele, asociind rubinul cu sângele, culoarea este asimilată apoi de soare, apusul 

devenind la rându-i roșu. Versurile continuă să descrie întrebuințarea senzuală a garoafelor: „Vă 

poartă-actrițele pe gură/ Și hetairele pe sâni‖, poezia încheindu-se prin confesiunea „Obsesie 

însângerată!‖.  

Prezența muzicii, a instrumentelor muzicale (acorduri de orgă și de harpe, tristețea 

cântărilor) și a culorilor reprezintă alte motive simboliste întâlnite în poezia Claudiei Millian: „De 

ce sunt tristă astăzi, trecând de-a lungul străzii,/ Când toată lumea râde, în dragostea parăzii?/ Aș 

vrea să cânt cu lumea, aș vrea cu ea să strig,/ Dar simt cum mor în mine acorduri reci de Grieg‖. În 

Simfonia primăverii,  anotimpul este comparat cu o „armonie în si bemol/ într-un andante de 

țimbale‖, iar în alte versuri ploaia „încheagă o gravă melodie‖. În ceea ce privește epitetele 

cromatice folosite, acestea sunt numeroase și diverse, preponderente fiind culorile alb și roșu: 

„parcul albelor cununi‖, „fondul albei piramide‖, „bucle albe‖, „covoare albe‖, „aripi albe de 

păsări‖, „cupe roșii‖, „albastre sălcii‖, „sanguine roze‖, „flori negre‖, „nor albastru‖, „fonduri 

violete‖, „apusuri calde, violete‖, „voaluri roz de fum‖, „haina verde‖, „pământul negru‖ și multe 

alte exemple. 

Întâlnim descrieri ale toamnei, ale naturii în vreme rece, însoțite de atitudinile 

reprezentative: spleen, plictis, nevroză, tristețe, melancolie. Ploaia este alt motiv literar 

preponderent, în poezia Pastel ploaia este apocaliptică („Ce stranie e strada sub ploaia fumurie!/ [...] 

Și văd cum din burlane curg ropote-agresive‖), versul de încheiere reprezentând asocierea 

șuvoaielor de ploaie ce atârnă de ramuri, cu oameni spânzurați. Poezia Agonie începe cu un strigăt 

disperat al poetei de a fi lăsată să iasă în ploaie, aceasta confesând: „Mă ustură șiroaiele-ascuțite,/ 

[...] Când ploaia deopotrivă ne apasă/ Și croncănitul corbilor se-aude‖. Mai mult, poeta se 

metamorfozează cu ploaia: „Și sângele-mi se năruie în apă,/ Când ploaia-și bate ritmul în artere,/ Și 

sângele-mi se pare, că adapă,/ Cu stropul lui, a plantelor durere‖.  

Criticii Claudiei Millian au avut păreri contradictorii, o parte au apreciat primul volum ca 

fiind cea mai bună creație a acesteia, în timp ce alții au sugerat ca și reușită volumul Cîntări pentru 

pasărea albastră, despre care Eugen Lovinescu menționa: „E, desigur, artă în aceste versuri și, 

pentru o limbă neformată încă definitiv, o artă remarcabilă prin fluiditate verbală; primejdia ei nu 

stă nici în perversitate, nici în exotism, ci în abuzul noțiunilor abstracte (infinitul, himerele, etc.), a 

căror improprietate și uneori nonsens se mistuie, totuși, în valul sonor al ritmului verbal.‖ 

(Lovinescu 1981, p. 266) Spre deosebire de Ovid Densușianu, care nu a apreciat calitatea versurilor 

poetei, Eugen Lovinescu are în general observații pozitive. 

După cel de-al doilea război mondial poeta a publicat doar traduceri din franceză și rusă și 

cărți de memorialistică, concentrându-se pe artă. În antologiile recente apare menționată doar ca 

autoare a celor două cărți-jurnal: Despre Ion Minulescu și Cartea mea de aduceri aminte, prin 

prisma portretizării soțului său. Mai mult, criticii au ținut-o în permanență în umbra creației literare 
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a soțului, fapt ce a dezavantajat, consider, receptarea sa în curentul literar simbolist. În ciuda acestui 

fapt, Millian a nutrit un atașament sincer și o apreciere nemărginită la adresa acestuia, cei doi fiind 

un cuplu invidiat în epocă. În Baudelaire și Verlaine: În biroul lui Minu influențele simboliste sunt 

evidente, Millian afirmând că în poeziile poeților simboliști „nimic nu-i <<artificiu>> nici noroi‖. 

Odaia poetului este o descriere a camerei în care Minulescu a creat, poeta reușind să redea versuri 

de o mare sensibilitate, create după moartea soțului: „Buchet de garoafe și plâns -/ Și sufletul nostru 

s-a strâns.../ [...] Să-l sărute vecinicia pe frunte‖. 

Claudia Millian este îmormântată alături de soț la cimitirul Bellu din București, 

apartamentul în care au trăit cei doi, alături de fiica lor, Mioara Minulescu, artistă plastică, fiind 

acum Casa memorială „Ion Minulescu și Claudia Millianŗ. În colecția casei memoriale se află 

documente literare de real interes, scrisori, manuscrise, fotografii inedite și o colecție impresionantă 

de tablouri și sculpturi, unele lucrări fiind realizate chiar de poetă.  

În concluzie, Claudia Millian este una din reprezentanții curentului simbolist românesc, în 

versurile sale putând fi descoperite o multitudine de teme, motive și atitudini simboliste, cât și 

influența franceză. Al. Piru menționează că cele patru volume de poezii „au fixat Claudiei Millian 

un loc distinct printre simboliști și parnasieni.‖ (Piru 1981, p. 344)  
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Abstract:This paper tries to highlight the feminine character from the literary works Cezara by Mihai 

Eminescu. The essay follows the initiation of the female Caesara, who become the slaves of passion, in 

aquatic environments, to facilitate the fulfillment of love that brings happiness or death. During the essay 
are analyzed the symbols and myths approached by Eminescu in the novel. The symbols described are: the 

island, the sea, the spring, the lake, the rock, the vegetation and the cave. The myths associated with the 

symbol are: the myth of paradise, the myth of erotic fulfillment and the myth of human reintegration in 
nature. 
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 În reprezentările cosmogonice apa este elementul suprem, datorită rolului său în nașterea și 

viața Universului. Apa este principiul tuturor lucrurilor, elementul primordial cu o ,,capacitate de 

creație continuă.ŗ
1
 Vechiul Testament proiectează apa în centrul scenei Genezei ,,Întuneric era 

deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor.ŗ
2
 

 Matrice cosmică, apa a inspirat literatura lumii, de cele mai multe ori în registrul 

fantasticului, ea fiind elementul din care a luat naștere petecul de pământ – insula. Limitele spațiului 

insular sunt fixate de apă, deci întreg potențialul insulei se află într-o strânsă legătură cu aceasta.  

 Ca teritoriu închis, modelabil în funcție de tipul de individ, insula înseamnă izolare de 

restul lumii și descrie un altfel de spațiu, un loc ce nu face parte din timp, un loc gol, un loc absolut. 

De aceea, a devenit un concept ficțional al unei geografii imaginare, un loc privilegiat situat dincolo 

de rațiune și agitația cotidiană, care stimulează imaginarul uman trezindu-i tendința de izolare și 

eventual tentația unui nou început. Din acest motiv, insula echivalează cu Centrul primordial.  

 Simbol al izolării de lume, insula pustie şi paradisiacă se înscrie printre simbolurile 

importante ale romantismului, reuneşte simbolistica vieţii ce se naşte şi, totodată, sensurile morţii.  

 În cadrul prezentului studiu vom analiza reprezentările paradisiace ale spațiului insular, 

deoarece, în mod frecvent, conceptul de insulă este asociat celui de Paradis, de loc al restaurării 

armoniei cosmice.  

 Nuvela Cezara de Mihai Eminescu surprinde toposul insular considerat corolarul 

sublimărilor eminesciene. Contemplarea naturii îmbracă forme diverse, căci „Miracolul eminescian 

poate fi contemplat și aici, [...] Eminescu este un povestitor fantastic, căruia i se impune nu 

observarea realității, ci recompunerea ei vizionară, grea de semnificații adânci.ŗ
3
   

 Insula lui Euthanasius din această operă este metafora sublimată a visului poetic, este 

Paradisul (G. Călinesc), loc de origine primordială, centrul geografic al infinității și scopul final al 

destinului celui ales sau, după cum afirma Tudor Vianu „printre cele mai de seamă și, în tot cazul, 

primele viziuni paradisiace ale literaturii noastre.ŗ
4
 Iată peisajul descris de bătrânul sihastru: 

„Lumea mea este o vale, încunjurată din toate părțile de stânci nepătrunse cari stau ca un zid 

dinspre mare, astfel încât suflet de om nu poate ști acest rai pământesc unde trăiesc eu. Un singur 

                                                             
1 Gh. Vlăduțescu, Filosofia legendelor cosmogonice românești, Editura Minerva, București, 1982, p. 68. 
2 Hertha Perez, Ipostaze ale personajelor în roman, Editura Junimea, Iași, 1979, p. 8. 
3 T. Vianu, Arta prozatorilor români, Editura Minerva, București, 1988, p. 81. 
4 T. Vianu, op. cit., p. 86. 
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loc de intrare este ― o stâncă mișcătoare ce acoperă măiestru gura unei peștere care duce pân-

înlăuntrul insulei. Altfel cine nu pătrunde prin acea peșteră crede ca această insulă este o grămadă 

de stânci sterpe înălțate în mare, fără vegetație și fără viață. Dar cum este inima? De jur împrejur 

stau stâncile urieșești de granit, ca niște păzitori negri, pe când valea insulei, adâncă și de sigur 

sub oglinda mărei, e acoperită de snopuri de flori, de vițe sălbatice, de ierburi nalte și mirositoare 

în care coasa n-a intrat niciodată. Și deasupra păturei afânate de lume vegetală se mișcă o lume 

întreagă de animale. Mii de albine cutremură florile lipindu-se de gura lor, bondarii îmbrăcați în 

catifea, fluturii albaștri umplu o regiune anumită de aer deasupra căreia vezi tremurând lumina 

soarelui. Stâncele nalte fac ca orizontul meu să fie îngust. O bucată de cer am numai, dar ce 

bucată! Un azur întunecos, limpede, transparent, și numai din când în când câte un nourel alb ca și 

când s-ar fi vărsat lapte pe cer. În mijlocul văii e un lac în care curg patru izvoare cari ropotesc, se 

sfădesc, murmură, răstoarnă pietricele toată ziua și toată noaptea. E o muzică eternă în tăcerea 

văratică a văiei și prin depărtare, prin iarba verde, pe costișe de prund, le vezi mișcându-se și 

șerpuind cu argintul lor fluid, transparent și viu, aruncându-se în brațele bulboanelor în care se-

nvârtesc nebune, apoi repezindu-se mai departe, până ce, suspinând de satisfacere, s-adâncesc în 

lac. În mijlocul acestui lac, care apare negru de oglindirea stufului, ierbăriei și răchitelor din jurul 

lui, este o nouă insulă, mică, cu o dumbravă de portocale. În acea dumbravă este peștera ce am 

prefăcut-o-n casă, și prisaca mea. Toată această insulă-n insulă este o florărie sădită de mine 

anume pentru albine.ŗ
5
 

 Toposul insular eminescian are o inegalabilă valoare estetică, datorită structurilor 

semantice, care desemnează un peisaj asociat cu sentimentul sublimului, un spațiu magic, un 

cosmos viu, un sistem de simboluri încărcate de conotații, ce alcătuiește un tablou fantastic. Mircea 

Eliade în cunoscutul studiu Insula lui Euthanasius dezvăluie o topografie care fascinează, oferind 

astfel o replică la Cezara eminesciană, în care „vede dorința omului de a-și depăși umila sa 

condiție și de a regăsi condiția divină.ŗ
6
 Pornind de la scrisoarea bătrânului sihastru, pe care o 

consideră „cea mai desăvârșită viziune paradisiacă din literatura românescăŗ
7
, interpretează, în 

stil propriu, imaginea locului: „De altfel, chiar din descrierea lui Eminescu, insula lui Euthanasius 

ne apare miraculasă. Nu prea depărtată de mal, ea este totuși pustie. Anevoie de crezut că alți 

cercetători nu vor fi descoperit, înainte de Euthanasius, peștera și mica deschizătură care conducea 

înlăuntrul insulei. Cezara izbutește să pătrundă acolo cu destulă ușurință. Este deci un tărâm 

accesibil anumitor oameni; celor cari tind cu întrega lor ființă către realitatea și beatitudinea 

<<începutului>>, a stării primordiale. Insulă paradisiacă, participând la o geografie mitică, ea 

poate fi, în același timp, o insulă a morții, asemenea acelor <<insule ale fericiților>> din 

Antichitate, [...].
8
 

 Opera are o structură ideatică, prima parte prezentând mediul citadin, iar a doua parte un 

mediu izolat, cu un profund substrat mitic, de aceea nu o putem considera doar o nuvelă romantică, 

ci și o nuvelă fantastico – filozofică, tocmai datorită acestei pendulări a personajelor între 

individualism și comuniune spirituală. Această caracteristică este accentuată și de tehnica epistolară 

abordată de scriitor și de epilog, când are loc întâlnirea Cezarei cu Ieronim în cadrul edenic al 

insulei.  

 Tema iubirii este dezvoltată într-o structură mitică, având ca motiv central insula lui 

Euthanasius, considerată de Mircea Eliade, insulă transcendentă, unde eroii se reintegrează după 

ieșirea din spațiul profan. Magia insulei rezolvă drama personajelor, ea vindecă suferința provocată 

de existența banală, având un rol decisiv în împlinirea iubirii, căci iubirea este împărtășită după 

regăsirea stării edenice, cei doi sunt dezbrăcați acum de formele existenței trecătoare, și reîntorși la 

                                                             
5 M. Eminescu, Cezara, Editura Junimea, Iași, 1985, pp. 91-92. 
6 Gheorghe Glodeanu, Mircea Eliade. Poetica fantasticului și morfologia romanului existențial, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1997, p. 124. 
7 Mircea Eliade, Insula lui Euthanasiu, Editura Humanitas, București, 2008, p. 9. 
8 Mircea Eliade, op. cit., p. 12. 
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goliciunea originară. Eroii sunt așezați într-un plan suprauman și supraistoric, ei fiind privilegiați, 

căci aici ajung doar inițiații și cei purificați prin somn cum este Ieronim sau de apa mării/lacului, 

cum este Cezara și nu mai au contact cu citadinul, cu lumea condusă de voința oarbă de a trăi, și 

care se manifestă prin egoism și minciună. Se poate observa tendința omului de a ieși din micime și 

de a se refugia într-un spațiu edenic care îi poate da starea de pace, de fericire interioară și de 

sănătate trupească și sufletească. Deci, omul poate descoperi bogăția infinită a vieții veșnice doar 

prin lepădarea de lumea mică a pierzării și prin contopirea cu Dumnezeu. 

 „Insula lui Euthanasius, fiind înconjurată de profan, de un spațiu necunoscut, determină 

apariția spaimei în fața neantului. De aceea, Euthanasius preferă să rămână și după moarte în acel 

spațiu sacru din insulă, pentru că de s-ar îndepărta de acel spațiu s-ar simți golit de substanța sa 

ontică și ar fi ca și cum s-ar topi în haos.ŗ
9
 

 O privire atentă asupra acestei descrieri conduce la stabilirea câtorva generalități în 

legătură cu proza romantică eminesciană, și anume: caracterul fantastic și vizionar, fantezia 

debordantă și simbolistica bogată în semnificații spirituale, de aceea, trebuie să acordăm simbolului 

o importanță deosebită în explicarea descrierii insulei. Cunoscând vocația romantică a lui Eminescu, 

Mircea Eliade vorbește în studiul său despre simboluri ecumenice centrale ale operei Cezara, astfel, 

facilitând „înțelegerea și desfătarea ei.ŗ
10

 

 Insula lui Euthanasius este „paradisul suspendat în clipa care precede izgonirea perechii 

ancestrale.ŗ
11

 Simbolistica insulei a avut un loc aparte în imaginarul eminescian. Imaginarul insular 

are ca rezultat un spațiu paradisiac, o alternativă pentru firile neliniștite și rătăcite într-un timp 

străin, care găsesc o cale să se îndepărteze de condiția dureroasă de a trăi în prezent. Dincolo de 

reprezentarea utopică, se desprinde ideea că insula lui Euthanasius este un loc, o modalitate de 

accedere la Rai, un canal de comunicare cu divinitatea, cu atemporalul, datorită locației izolate și 

greu accesibilă, cu vegetație abundentă, cu izvoarele din raiul creștin. Această insulă a fost adesea 

asemănată cu Insula Fericiților din poemele homerice, așezată pe marginea lui Okeanos, unde 

oamenii se bucură de viață veșnică, datorită unor izvoare cu apă dătătoare de viață. Și acea insulă 

are un centru, un microcosmos. Insula lui Euthanasius este o poartă spre trancendent, „pe de o parte 

îndeplinește funcții contextuale concrete, pe de altă parte este edenică.ŗ
12

 

 Ideea de insulă în insulă este preluată din reprezentarea biblică a Paradisului, dar și ca 

metaforă a distanțării și izolare a spațiului unde realitatea poate fi suprimată. 

 Marea este asociată cu ideea de întindere și depărtare, este o oglindire a astralului, iar 

imaginea laptelui de pe cer reprezintă apele materne. Este un loc al transformărilor, al purificării, 

dar și imaginea infinitului „Marea-și întindea nesfârșita-i albăstrime.ŗ
13

 Se poate constata o 

conexiune puternică între cer și mare, care se completează reciproc, ceea ce dă o notă de erotism 

textului, deoarece, apa este asociată cu femininul, iar cerul cu masculinul, creând imaginea 

începutului de lume, fiind considerată un loc al zămislirilor. Marea are, deci, o funcție erotică, 

deoarece, facilitează călătoria Cezarei, „Undele liniștite o duceau și în curând ajunse la stâncile din 

mare.ŗ
14

 Acest tip de apă înconjoară o insula transcendentă, simbol narativ al ieșirii din ordinea 

timpului istoric (profan) și al reintegrării în ordinea sacrului (paradisul recuperat). 

 Izvoarele sunt elementele vii, sursele principale de apă ale insulei, ,,simbolizează sursa 

vieții, începutul și originea puterii, grației, cunoașterii, inspirației, geniului. [...] Apa de izvor e și 

simbolul purității, apa neîncepută e folosită în toate riturile de purificare.ŗ
15

 Prin coordonata 

spațială a semanticii sale, termenul exprimă începutul și ireversibilul. Cele patru izvoare, ce 

                                                             
9 Delia-Anamaria Răchișan, Insula și marea la Mihai Eminescu și la Alexandru Macedonski, Editura Mega/Editura 

Argonaut, Cluj-Napoca, 2017, p. 57. 
10 Mircea Eliade, op. cit., p. 20. 
11 Daniel Dimitriu, Grădinile suspendate. Poezia lui Alexandru Macedonski, Editura Polirom, Iași, 1999, p. 161. 
12 Delia-Anamaria Răchișan, op. cit., p. 54. 
13 Mihai Eminescu, op. cit., p. 84. 
14 Mihai Eminescu, op. cit., p. 117. 
15 Ivan Evseev, Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timișoara, 2001, p. 88. 
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alimentează lacul, din mijlocul insulei și grădina cu flori de pe insula centrală sunt elemente biblice, 

izvoarele semnificând cele patru fluvii ale Raiului (Fison, Gihon, Tigru, Eufrat), respectiv grădina 

sădită de Dumnezeu. (Geneza 2:8). 

 Lacul simbolizează ochiul pământului, esența acvatică a universului, apa miraculoasă cu 

valoare sacră, un element acvatic purificator, care supune personajul feminin la al doilea botez. Apa 

lacului din insulă are proprietăți purificatoare, fiind un element al nemuririi, al tinereții veșnice, al 

invincibilității, corelaționat cu viața sau cu trecerea în altă lume. Prin urmare, apa are puterea de a 

reînnoi materia și de a purifica sufletul, apa este un spațiu de refacere al energiilor, după cum 

remarcă și Mircea Eliade, că în apă orice formă este anulată, orice istorie asemenea, existând 

posibilitatea restaurării integrităţii aurorale. 

 Stânca ține de ideea de înălțime și de centru și exprimă noțiunea de stabilitate, de ostacol 

în calea muritorilor de rând, dar și de manifestare a puterilor originare. 

 Vegetația abundentă și virgină este o replică a grădinii din mijlocul Paradisului și 

simbolizează belșugul și bunăstarea, o natură adamică având rol de barieră, la fel ca stânca, ce 

condiționează accesul muritorilor pe insulă. „Exuberanța vegetației din <<Cezara>> are înțelesul 

unei intensificări a naturii pe treapta cea mai inocentă a regnului vegetal.
ŗ16

 Imaginea locului 

acoperit cu vegetație este tot o preluare din credința creștină, păstrând amintirea Edenului „Și 

Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot soiul de pomi plăcuți la vedere și buni la 

mâncare, precum și pomul vieții [...]ŗ
17

 În acest spațiu cu natură paradisiacă se reface cuplul 

arhetipal de dinainte de căderea înpăcat, iar bogăția naturii are un rol funcțional asigurând existența 

cuplului care nu mai este nevoit să muncească. 

 Peștera simbolul locului sacru din inima insulei este un adevărat templu al erosului, pe 

pereții căreia Euthanasius a sculptat trei scene care evocă inocența primitivă și reprezintă trei situații 

psihologice ale cuplului uman: Adam și Eva, Venus și Adonis și Aurora și Orion, cupluri în care 

femeia este partea activă, iar bărbatul este pasiv, ceea ce se întâmplă și cu Ieronim și Cezara. 

Scenele anticipează regăsirea celor doi. Peștera este asociată cu un spațiu intim fiindu-le casă veșnic 

deschisă doar celor inițiați, „peștera alveolară [...] este cald adăpost matriceal.ŗ
18

 

 Se poate observa o funcționaliate a simbolurilor pe suport onomastic. Eminescu a creat 

cuplul Cezara-Ieronim, un cuplu nedespărțit ce devine o singură ființă într-o armonie perfectă. 

 Cezara, simbol al feminității superioare, nume preluat din limba latină ce însemna divin, 

curajos și hotărât. Ea încearcă prin toate mijloacele să își atingă scopul, adică să îl seducă pe 

Ieronim, fiind capabilă chiar și de umilință. Până la împlinirea dorinței, ea trebuie să parcurgă un 

traseu sinuos, deoarece Ieronim aspiră la o dragoste ireală. Personajul este marca oamenilor 

hotărâți, cu o voință imperială. Pe parcursul operei, ea pozează ca o persoană a contrariilor, de la 

inocența primitivă, la agresivitate, respectiv înger și demon.  

 Odată cu conștientizarea sentimentului de iubire, cuplul devine nedespărțit, purificat, 

perfect armonizat sub semnul veșniciei. 

 Ieronim, simbol al sfințeniei și sacralității, este tipul eroului complex, cu idealuri înalte. El 

dorește să se autodepășească, disprețuind micimea lumii reale, din care încearcă să se sustragă, 

inclusiv iubirea, care consideră că îl va plafona și nu îi va da decât iluzii. Și acest personaj este 

oscilant pe parcursul nuvelei, ducând o bătălie între eros și rațiune. 

 Eminescianismul poate fi identificat ușor datorită prefigurării noii atitudini estetice, și 

anume, simbolismul. Se poate afirma că prin marea forță sugestivă a imaginilor, Eminescu este un 

precursor al simbolismului, ocupând în literatura română locul pe care îl ocupă Baudelaire în 

literatura franceză. În esență romantic, Eminescu nu putea să rămână în afara preocupărilor pentru 

mitologie, de aceea, reia în opera sa mitologia națională, pe care o află în stratul folcloric al culturii 

                                                             
16George Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, vol. II, Editura Minerva, București, 1976, p. 140. 
17 Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, „Facerea 2:8-15‖ în Biblia sau Sfânta 

Scriptură, ed. cit., 2012, p. 20. 
18 Elena Tacciu, Romantismul românesc, vol. II., Editura Minerva, București, 1987, p. 266. 
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autohtone. Toposurile poetice din poezie sunt reluate și amplificate în proză, ele constituind cadrul, 

dar nu unul natural, ci un cadru fantastic dintr-o dimensiune atemporală, precum insula magică a lui 

Euthanasius, în care firea întreagă binecuvântează împlinirea iubirii. 

 În Cezara, Eminescu asociază simbolului trei mituri: mitul paradisului, mitul împlinirii 

erotice și mitul reintegrării omului în natură. Din întrepătrunderea acestor mituri și simboluri a 

rezultat formula irepetabilă, insula lui Euthanasius, spațiul unde cuplul arhetipal își împlinește 

iubirea nepământeană și care domină întreaga operă a marelui Eminescu asigurându-i eternitatea. 
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Eugen Coșeriu, în articolul Las terminologias y nomenclaturas populares (Coșeriu 1997: 99), 

afirmă că trebuie facută diferența între cunoașterea extralingvistică și structura lexicografică 

propriu-zisă. El demonstrează că un cuvânt al lexicului comun poate deveni termen tehnic și invers, 

adică  un termen tehnic poate deveni cuvânt uzual. Asta nu înseamnă că există o limită reală și 

precisă între cele două tipuri de termeni ( între termenul tehnic și termenul uzual).  

Terminologia populară aflată într-o altă arie exegetică cunoaște de asemenea mai multe analize 

de referință. Ovid Densusianu și Sever Pop sunt lingviștii care au făcut primele cercetări în acest 

domeniu. Aceste cercetări fac parte din din seria de glosare și analize dialectale ale unor graiuri. 

Ștefan Pașca, în Glosar dialectal, surprinde anumite amanunte din perspectivă  istorică a 

terminologiei special populare: „scrutând acest material [...] se observă cum ocupația localnică [...] 

poate produce înrâuriri însemnate în graiul unei regiuni [...].  

Aceste analize lingvistice a terminologiei populare țin cont și de terminologia științifică.                  

Zona de contact lingvistic, în care convieţuiesc de cel puțin un secol alături două comunităţi 

etnolingvistice, oferă premise pentru practicarea bilingvismului. 

În cele ce urmează, ne propunem să studiem terminologia populară a albinăritului în 

comunitățile mixte, bilingve, româno-ucrainene din Banat (Copăcele, Cornuțel, Criciova, 

Dragomirești, Știuca și Zorile), așa cum se reflectă ea în chestionarele aplicate în aceste comunități.   

Înainte de a trece, însă, la studierea propriu-zisă a materialului lexical sunt necesare câteva 

considerații și precizări cu privire la sursele de informare. Eșantioniul de apicultori chestionați (ales 

aleator) cuprinde câte 3 informatori de etnie română și 3 informatori de etnie ucraineană, din fiecare 

localitate, în total 36. Dintre aceștia 31 (86%) sunt bărbați și 5 (14%) sunt femei. Pe grupe de vârstă, 

aprox. 2/3 sunt între 30-60 ani și aprox. 1/3 peste 60 ani (v.tab.1). Această structură pe grupe de 

vârstă ne arată că tradiția practicării albinăritului în zonă are șanse să fie dusă mai departe, cu toate 

că majoritatea celor care o practică o fac ca un hoby, altă ocupație asigurând pricipala sursă de venit 

a familiei. 

Chestionarul cuprinde 56 de întrebări, care aproape în totalitate reproduc pe cele utilizate în 

anchetele de teren, pentru realizarea hărților Noului Atlas lingvistic român
1
. Prin ele am urmărit să 

cunoaștem terminologia apicolă referitoare la albine, „adăpostul acestora‖, produsele apicole, 

                                                             
1 Chestionarul a fost publicat în „Fonetică și Dialectologie‖, vol. V, Cap. 3, Apicultura, Editura Academiei Române, 

1963.  
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uneltele și activitățile folosite, boli ale albinelor, etc., în cele 6 localități ce fac obiectul studiului 

nostru. Răspunsurile primite le-am sintetizat în tabelele nr. 2 și 3, prezentate în anexă. 

Îndeletnicirea la care ne referim este cunoscută în zona studiată, sub denumirea de stupărit. 

Termenul stupărit (< stup + suf. Ŕ ărit) mai este întâlnit și în alte localități din Banat, Crișana și 

Transilvania. De aici și termenul de stupar (<stup +suf. -ar), ce  numește omul care se ocupă cu 

creșterea albinelor. Un număr de 13 respondenți folosesc termenul, mai nou, de apicultor. Dintre 

aceștia jumătate au urmat cursuri de apicultură. 

Pentru „locul unde se țin stupii se folosesc de românii chestionați 3 termeni: stupină (7 

răspunsuri), grădină (< bg.sb. gradina - 9 răspunsuri) și livadă (< bg. livada, ucr. Levada - 2 

răspunsuri).  

Termenul de stupină ( < stup + suf. de origine slavă Ŕină, având sens local)
2
 este atestat în 

documente slave
3
, este cunoscut și în toponimia bănățeană

4
 și nu numai

5
. 

Cum în majoritatea cazurilor lipsește un loc special amenajat pentru stupi, s-a dat răspunsul că 

ei se țin în grădina casei sau în livada de pomi fructiferi. Astfel, termenii de сад,фруктовий сад = 

grădină este folosit de 3 informatori ucraineni din Criciova, 2 din Știuca și 1 din Dragomirești. 

Termenul пасіка= stupărie, prisacă este întâlnit numai la 2 informatori din satul Dragomirești și 1 

din Știuca. 

Toți еtnicii ucraineni din Copăcele, Cornuțel și Zorile folosesc termenul солешня pentru a 

numi locul unde se țin stupii.  

Referitor la termenii care denumesc „adăpostul albinelor‖, ei diferă în funcție de materialul din 

care este confecționat acesta. Adăpostul confecționat din scânduri est numit stup de către toți 

informatorii, Acesta este considerat a fi cel mai vechi termen răspândit pe teritoriul daco-român. 

Termenul stup ( <lat. *stypus < gr.)
6
, care a avut o dezvoltare semantică asemănătoare cu lat. alvina 

(alveare) „stup‖, derivat de la alvus ,,scorbură, albie, stup‖ + suf. col. Ŕina, care prin sinecdocă, a 

primit ulterior sensul de „albină‖
7
.  

Cu același termen de stup este denumit și adăpostul făcut din nuiele sau papură și lipit cu lut, în 

localitățile: Copăcele, Cornuțel, Criciova și Zorile. Numai în satele Dragomirești și Știuca cei 6 

informatori folosesc termenul inovator de coșniță răspândint numai în Banat și în Transilvania cu 

sensul de stup
8
, dar nu cunosc termenul de buduroi pentru stupul scobit dintr-o scorbură de copac. 

Termenul coșniță < sl. košǐnica ( <koš), cu sensul principal de ,,obiect făcut din împletitură de 

nuiele cu diverse întrebuințări‖. Sl. koš „panier, corbeille‖ are mai multe sensuri („unealtă de 

pescuit‖, „coșar pentru porumb‖ etc.) printre care și acela de „stup, coșniță de albine împletită‖
9
. 

Limba română cunoaște ambele forme. Dar așa cum rezultă din ALR II1, are sensul de „stup‖ 

                                                             
2 Despre sufixul Ŕină, a se vedea, „Jahresbericht‖, XV, p. 56-60. 
3 Vezi Damian Bogdan, Glosarul cuvintelor românești din documentele slavo-române, București, 1946, p. 92. 
4 V. Ioniță, Glosar toponimic Caraș- Severin, Reșița, 1972, p. 83 (Stuparul, Lunca Stupii, Dealul Stupilor, Stupina, 
Dealul Stupinii, etc.); R. Crețan, V. Frățilă, Dicționar geografico-istoric și toponimic al județului Timiș, Timișoara, p. 

239 (Ogașu Stupinii, Stupiniu, Stulpina,ș.a.).  
5 Vezi Iorgu Iordan, Toponimie românească, București, 1963, p. 97. 
6 W. Meyer-Lübke, REW și DLRM, s.v., stup. Foarte vechi în limba română, termenul se încadrează printre elementele 

de vocabular grecești moștenite din latina orientală. Al. Graur, în Încercare asupra fondului principal lexical al limbii 

române, (București, 1954, p. 54), îl trece în lista cuvintelor care fac parte din fondul principal lexical . 
7 Sensul originar de ,,alveare‖ a fost atestat de gramaticul Flavius Caper, Alvearia non alvinae (ap. C. Tagliavini, Le 

origini delle lingue neolatine, Bologna, 1959, p. 185-186). Vezi și S. Pușcariu, Albină (Etimologii), în ,,Convorbiri 

literare", XXXIX, 1905, p. 60. Pentru sensurile termenului românesc stup, vezi Stela Petcu, Contribuții la studiul 

terminologiei albinăritului în limba română (pe baza ALR, serie nouă), în Cercetări de Lingvistică, Anul XII, nr.2./iulie 

- decembrie 1967, p. 261-265. 
8 Aici termenul mai vechi stup și-a restrâns sfera semantică fiind întrebuințat mai mult cu sensul de „adăpost împreună  

cu familia de albine‖, ca în citatul următor: „...și dându-le matcă, face dintr-o coșniță cu albine multe doi stupi‖ (I. 

Molnar Piuariu, Economia stupilor, Budae, 1785, p. 140). 
9 E. Berneker, Slavisches etimologisches Wôrterbuch, Heidelberg, 1908-1913, s.v. koš. 
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numai în Transilvania și Banat. Etnicii ucraineni din satele studiate folosesc termenul de кошніца 

pentru a definii stupii făcuți dintr-un trunchi scobit sau dintr-o scorbură de copac. 

Termenul buduroi folosit de toți informatorii din celelalte 4 sate, după DA, provine din 

*budunońu (prin disimilarea lui n-n > r-n, cf. Puroi <* punońu) care este un augmentativ în Ŕoi 

dintr-un prototip *budon, corespunzător magh. bodon „putină‖. Pare mai verosimilă etimologia 

propusă de V. Drimba
10 ca fiind un derivat augumentativ de la budur (de origine necunoscută) cu 

sensurile „trunchi de copac scorburos‖, „jgheab de fântână dintr-un trunchi de copac scorburos‖, și 

altele, (având și derivate diminutivale ca budureț, buduraș și fiind înrudit cu multe alte cuvinte din 

limba românâ ca butuc, buturugă, budacă, etc.). 

Termenul special pretci, sg. pretcă folosit pentru bețișoarele din interiorul stupului (coșniței), 

pe care albinele își construiesc fagurii, îl întâlnim în localitățile Criciova, Dragomirești și Știuca. 

Acolo unde se practică cultura modernă a albinelor, „pretcile‖ au fost înlocuite, în stupii sistematici, 

cu niște rame mobile în care albinele își construiesc fagurii, prinzându-i de părțile interioare ale 

stupului. Mențiunile făcute de informatorii din localitățile: Copăcele, Cornuțel și Zorile ne arată că 

utilizarea termenului ramă, pl. rame
11

 este de dată recentă. 

Pentru a defini „stupul (roiul) făr' de matcă‖ majoritatea informatorilor folosesc termenul 

bezmétic după ucr. bezmátok, bezmáteń
12

, cu excepția unui singur informator din localitatea 

Criciova care întrebuințează termenul de stup orfan „fără mamă". Toți informatorii ucraineni din 

Criciova și 1 din Știuca au folosit teremnul сирота = orfan. Ceilalți informatori ucraineni răspund 

cu termenul запаморочливий = buimac, năuc. 

La întrebarea: „Cum ziceți cu un cuvânt, la toți puii de albină la un loc‖, toți subiecții anchetați 

au răspuns puiet. Pui (< lat. *pulleus) este cunoscut și cu sensul de „ou sau larvă de insectă‖
13

. De la 

pui s-a format colectivul puiet, pl. puieți „mulțime de pui, larve de albine‖
14

. Cf. CADE, puiet este 

pluralul lui puiac (Banat) cu sensul de „ceapă măruntă pentru sădit‖. Termenul a putut primi prin 

extensiune și sensul în discuție. Informatorii au mai completat cu termenii specializați căpăcit-

dezcăpăcit (retezat) fagurii
15

. 

După strecurare, ceara se așeza în străchini unde era lăsată să se închege, iar apoi era 

întrebuințată în gospodăria sătească la fabricarea lumânărilor pentru uz casnic sau era destinată 

vânzării. Pentru bucata de ceară obținută în acest fel, ALR dă termenul turtă. Termenul turtă (<lat. 

tŭrta) este cel mai vechi și cu o arie de răspândire mai întinsă în trecut decât azi, el are tendința de a 

se impune și în limba literară. Ceara  a primit numele vasului în care de obicei este pusă să se 

închege, a fost numită după greutatea ei sau după forma care i se dă. Aceasta explică termenul de 

calup de ceară pe care îl consemnăm la românii din localitățile studiate. Ucrainenii folosesc 

termenul românesc ceapa. 

Vorbitorii de limbă ucraineană din satele Criciova, Dragomirești și Știuca folosesc pentru 

albină termenul literar бджола, iar cei din satele: Copăcele, Cornuțel și Zorile termenul пчола. De 

la acești termeni, apicultorul din primele 3 sate este numit бджолаяр, iar cel din ultimele 3 sate 
пчолар. La fel, când se referă la toate albinele care trăiesc într-un stup  împreună cu matca lor, 

ucrainenii din primele trei sate folosesc termenul вýлик , iar cei din ultimele trei sate termenul 

үхлек. Tot cu termenul de вýлик este numit stupul făcut din scânduri în Criciova, Dragomirești și 

Știuca, iar în Copăcele, Cornuțel și Zorile se folosește termenul кимак.  Situația se menține și atunci 

când vorbim despre ceara care se scoate din stup folosită pentru lumânări. În primele 3 sate se 

folosește termenul віск iar în celălalte termenul вок. 

                                                             
10 V. Drimba, Note etimologice, în LR, XIII, 1964, nr.1, p.77-78. 
11 < germ. Rahmen „cadru, schelet de mărimi diferite în care se fixează ceva‖ (DLRM)s.v. 
12 „Roj pcel bez matki‖, B.D. Hrincenko, Ukrainsko-ruskii slovar, 1925,  s.v. bezmateń. 
13 DA, CADE, s.v 
14 DLRM, s.v. puiet. Vezi Florența Sădeanu, Sufixele colective în limba română, în Studii și materiale privitoare la 

formarea cuvintelor în limba română, III, 1962, p. 62. 
15 Vezi V. Arvinte, D. Ursu, M.Bordeianu, Glosar regional, Editura Academiei,  p. 23. 
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La întrebarea referitoare la instrumentul folosit pentru a reteza fagurii, majoritatea ucrainenilor 

(11), ce provin din localitățile: Copăcele (3), Dragomirești (3), Zorile (3), Știuca (2) au răspuns 

ніш=cuțit și numai 7 (3 din Cornuțel, 3 din Criciova și 1 din Știuca) au indicat diminutivul нòжик 

= cuțitaș. 

Pentru hrănitorul din care se dă de mâncare la albine ucrainenii din Criciova, Dragomirești și 

Știuca folosesc termenii поживний (живильніця), iar cei din Copăcele, Cornuțel și Zorile un 

termen sinonim валівчя. 

Când albinele umblă mult prin urdiniș, românii spun că merg la cules (culeg), ucrainenii din 

Criciova, Dragomirești și Știuca folosesc termenul збір iar cei din Copăcele, Cornuțel și Zorile un 

termen sinonim ламання. 
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Abstract. The primary meaning of the act of travelling is detaching oneself from the land to which one 

belongs and moving towards other territories, attractive or, on the contrary, terrifying. But apart from the 

physical, geographical shifting undertaken by the traveller, from a symbolic point of view, this journey 
represents the inner road, the spiritual quest of the one who, willingly or compelled, sets off on an adventure. 

Thus, this trip full of pitfalls may symbolize the road to light, transcendent knowledge and truth. Freed from 

all the shackles of possession, on his way to God, this hiker becomes an itinerant being, a pilgrim guided by 
the divine light, a Homo Viator in the marcellian sense of the term. Our analysis aims to accompany the 

travelling characters of Alma, the penultimate novel bearing Le Cléziořs signature, on their way to God, to 

human fraternity and to Agapè. In order to do this, we will focus our attention on the corporal works of 

mercy at the heart of which lies, in this novel, the hospitality offered to the pilgrim. By relying mainly on the 
theological precepts of Saint Thomas Aquinas, as well as on the philosophical statements of Gabriel Marcel 

or Jacques Derrida, we hope to lead to a new reading of Alma, giving all its weight to charity, the altruistic 

love that the leclézien text unequivocally preaches. 
 

Keywords : Alma, Le Clézio, journey, otherness, Agapè. 

 

 

Préliminaires 

L‘oeuvre de Jean-Marie Gustave Le Clézio est aujourd‘hui indissociable des thèmes du voyage et 

de l‘errance. Tourné vers l‘ailleurs et l‘altérité, incapable de poser définitivement ses bagages, 

l‘écrivain parcourt le monde entier de même que ses personnages. Le voyage est indispensable à 

son écriture et il l‘avoue sans hésitation : « Si je ne voyage plus, je n‘écris plus
1
. » Dans son avant-

dernier roman Alma
2
, publié en octobre 2017, le voyage est repérable à deux niveaux différents : 

1. Tout premièrement, le voyage physique, géographique, entrepris par le personnage qui erre sur la 

terre, car ceci  est le sort d‘un être incomplet, à la recherche d‘un bonheur qui semble lui échapper.  

2. Deuxièmement, le voyage spirituel du personnage, effectué toujours en marchant. C‘est un 

véritable voyage vers l‘amour de charité, car à une lecture attentionnée du texte leclézien nous y 

découvrirons les sept œuvres de miséricorde corporelle se trouvant au cœur du Christianisme.  

 Par la suite, notre article se propose de suivre les déplacements physique et spirituel du 

personnage, en partant d‘une grille d‘analyse empruntée à la théologie, et en focalisant notre 

attention sur l‘hospitalité donnée au voyageur, l‘acte de charité le plus saillant dans le texte. En 

nous appuyant sur les propos de Thomas d‘Aquin, mais aussi sur ceux de Gabriel Marcel et de 

Jacques Derrida, nous souhaitons aboutir à une lecture nouvelle de l‘œuvre leclézienne ayant au 

centre la charité. Ici, la vente est souvent remplacée par le don, le prêt par l‘aumóne, l‘accaparement 

par le partage, la vengeance par le pardon, l‘égoïsme par l‘altruisme, la haine par l‘amour. Nous 

espérons que cette incursion littéraire au pays d‘Alma s‘avérera non seulement une profitable 

                                                             
1 Jean-Louis Ézine, « Les mille et une île de Le Clézio ». [En ligne]. Mis en ligne le 9 octobre 2008, Bibliobs. 

Disponible sur :  https://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20081009.BIB2168/les-mille-et-une-iles-de-le-clezio.html . 
(Consulté le 17 mai 2018). 
2 Jean-Marie Gustave Le Clézio, Alma, Paris, Gallimard, 2017. Dorénavant désigné à l‘aide du sigle (A), suivi du 

numéro de la page. 

 

https://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20081009.BIB2168/les-mille-et-une-iles-de-le-clezio.html


Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1329 

 

promenade géographique, mais aussi une fructueuse incursion théologique et philosophique à 

l‘intérieur du texte leclézien. 

  

1. Sur la charité et les œuvres de miséricorde corporelle 

Agapè, Caritas, Amour de charité, ou Amour de bienveillance, sont tous des termes utilisés pour 

désigner la plus belle des vertus théologales s‘opposant à l‘Éros, l‘Amour égoïste, l‘Amour 

érotique, l‘Amour de concupiscence, sa paire profane, terrestre, romantique. Au cœur de la charité 

se trouvent les actes de miséricorde, car la bienveillance doit être accompagnée par la bienfaisance 

pour que cet amour corresponde à la vision biblique, pour qu‘il soit véridique et au plaisir de Dieu
3
. 

Les Pères de l‘Église ont longtemps réfléchi sur la problématique de la charité et ont abouti à une 

riche production livresque, dont peut-être le texte le plus remarquable reste La Somme théologique, 

écrite par Docteur de l‘Église Saint Thomas D‘Aquin. Pourtant, force est de constater que la charité 

n‘est pas un gisement exclusivement théologique, car elle trouve une place à l‘intérieur du système 

philosophique, sociologique, et même politique. Quant à la charité qui domine les textes lecléziens, 

elle semble puiser de tous ces systèmes en égale mesure, de la conviction que la bienfaisance est la 

condition sine qua non de l‘humanité, idée soulignée par l‘auteur lui-même lors d‘une interview : 

« Si nous ne pouvons accueillir celles et ceux qui en ont besoin, si nous ne pouvons accéder à leur 

demande par charité ou par humanisme, ne pouvons-nous au moins le faire par raison?
4
 ».  

 Pour ce qui est du roman Alma, la charité se situe à la lisière entre pratique sociale et 

religieuse, entre politique et théologique, mais toujours aux centres des préoccupations de l‘auteur.  

Il nous semble que, dans le roman, elle apparaît tout d‘abord comme réaction face à la société 

consumériste, concentrée sur l‘accumulation obsessive du capital, une société inhumaine et avide 

d‘avoir au prix de la destruction :  

 
Dans le monde contemporain, l'histoire ne répartit plus les populations entre factions guerrières. Elle met d'un cóté ceux 

qui, par le hasard de leur situation géographique, par leur puissance économique acquise au long des siècles, par leurs 

expériences, connaissent les bienfaits de la paix et de la prospérité. Et de l'autre, les peuples qui sont en manque de tout, 

mais surtout de démocratie. […] Car les situations que fuient ces déshérités, ce sont les nations riches qui les ont créées. 

Par la conquête violente des colonies, puis après l'indépendance, en soutenant les tyrannies, et enfin aux temps 

contemporains, en fomentant des guerres à outrances dans lesquelles la vie des uns ne vaut rien, quand la vie des autres 

est un précieux trésor5. 

 

Dans ce monde absurde où certains détiennent tout, il ne reste aux autres que de ne rien détenir. Les 

seules alternatives que l‘homme puisse envisager face à cette société sont la colère, la haine et la 

révolte d‘un cóté ou bien l‘acceptation, le pardon et l‘amour de charité, de l‘autre. Le Clézio choisit 

la dernière :  

 
L‘amour et la colère, ça n‘a rien à voir. La colère c‘est le manque de contróle de soi, c‘est donc céder à une facilité 

destructrice, autodestructrice, et l‘amour c‘est au contraire, c‘est diriger vers les autres, c‘est cesser d‘être le centre du 

                                                             
3 Les six premières œuvres de Miséricorde corporelle sont énumérées par l‘apótre évangéliste Mathieu dans la Parabole 

du Jugement des nations par le Fils de l‘homme (Mathieu 25, 31-46, p. 983) : « Alors le roi dira à ceux qui seront à la 

droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation 

du monde. Car j‘ai eu faim, et vous m‘avez donné à manger ; j‘ai eu soif, et vous m‘avez donné à boire ; j‘étais 

étranger, et vous m‘avez recueilli ; j‘étais nu, et vous m‘avez vêtu ; j‘étais malade, et vous m‘avez visité ; j‘étais en 

prison, et vous êtes venus vers moi. » De ce discours résultent alors les six œuvres de miséricorde qu‘on attribue à la 

parole du Seigneur, auxquelles on ajoute la septième et dernière œuvre, qui demande d‘ensevelir les morts, et qui a été 

ratifiée en 1220 par la collection canonique de Raymond de Peðafort. 
4 Mariel Bluteau, « „Comment pouvons-nous les renvoyer à la mort?‖ Le vibrant plaidoyer de Le Clézio pour les 
migrants ». [Émission radio] [En ligne]. Difusée le 5 octobre 2017, France Inter. Disponible sur : 

https://www.franceinter.fr/culture/quand-jean-marie-gustave-le-clezio-lit-un-texte-inedit-sur-france-inter. (Consulté le 

14 octobre 2018). 
5 Ibid. 

https://www.franceinter.fr/culture/quand-jean-marie-gustave-le-clezio-lit-un-texte-inedit-sur-france-inter
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monde, c‘est accepter que l‘autre vous envahisse et entre en vous et vous transforme et j‘ai passé ma vie à être 

transformé par l‘amour6.  
 

 Alma parle des biens que les uns possèdent abondamment et dont les autres sont dépourvus, 

de ce monde paradoxal, fait de discordances, qui semble rejeter incessamment les misérables en 

marge de l‘humanité, en creusant toujours plus, toujours plus profondément l‘abîme où ceux-ci se 

trouvent. Par le truchement de ce texte, Le Clézio écrit au monde pour faire connaître son souci de 

l‘homme et de la Terre que celui-ci habite, son souci du manque de l‘humanité des actions des 

sociétés occidentales, indifférentes à la pauvreté des aborigènes et à la destruction de la nature. Le 

Clézio décrit l‘île Maurice post-colonialiste dans ces termes:  

 
Alma, Alma mater, dit papa pour rire, il dit souvent que les sucreries à Maurice sont pareilles à de grosses truies qui 

allaitent beaucoup de petits cochons roses, parce que les actionnaires sont tous des Blancs avec la peau bien rose, et 

chaque petit cochon tète goulûment les mamelles de la maman truie, ils boivent son lait jusqu‘à ce qu‘ils n‘en puissent 
plus, bien gras et repus, et ils s‘endorment à cóté de leur mère et leur mère s‘épuise et maigrit à les nourrir. Et pendant 

ce temps, les ouvriers n‘ont que des miettes, les gouttes du lait de la truie, ils regardent le spectacle de la porcherie, la 

bouche sèche et les mains crispés de colère, eux tout noirs et affamés, ils regardent ces jolis petits cochons roses qui 

dorment contre leur mère, la bouche entrouverte par où coule un filet de lait. (A, 66-67).  

 

« Ayant assimilé le système de communisme primordial que pratiquent les Amérindiens
7
, ainsi que 

leur profond dégoût pour l‘autorité
8
 », pour l‘avarice, pour l‘entassement obsessif d‘argent et de 

richesses, et pour toutes les iniquités commises dans ce monde de « l‘avoir », Le Clézio opère un 

transfert conceptuel et imbibe son univers auctorial de ces valeurs. Il forge des communautés 

utopiques, telle la communauté du peuple « arc-en-ciel » de Campos décrite dans Ourania
9
, ou celle 

de l‘Arche dépeinte dans Alma, par l‘intermédiaire desquelles il enseigne des valeurs telles l‘égalité, 

l‘humilité, le partage, la modération dans la consommation, la bienveillance ou bien la bienfaisance. 

En ce qui suit, nous nous proposons de demeurer sur l‘analyse littéraire, car la charité est aussi une 

remarquable ressource proprement littéraire et surtout romanesque, qui peut être multiplement 

décomposée et abondamment exploitée. Le roman regorge de personnages et d‘évènements 

d‘inspiration biblique, empreints de l‘amour de charité. Ici, tout parle de la fraternité humaine, 

tandis que l‘incidence élevée des mots « frère », « sœur », « famille » et « peuple » ne fait que la 

renforcer : « Peut-être sommes-nous frères et sœurs, je ne le sais pas encore. » (A, 206), « Père 

Antoine dit que nous sommes enn sel pepř, les hommes et les femmes, ici, et là-bas. Que nous 

allons faire la paix. » (A, 183), ou bien  « Et tout le monde dans la salle doit faire un signe de la 

main et sourire aussi pour lui dire bonjour, parce que nous sommes frères et sœurs, c‘est la grande 

famille des SDF, des clochards sans frontières
10

. » (A, 204). 

 Dominique Felsen, alias Dodo, « the admirable Hobo », est un personnage créé à l‘image de 

son démiurge dont il partage la vision humaniste du monde, son immense curiosité, ainsi que son 

                                                             
6 Nicolas Demorand, « Jean-Marie Gustave Le Clézio : „J'ai commencé ce livre il y a 30 ans, en lisant les listes de 

baptêmes d'esclaves‖ ». [Émission radio] [En ligne]. Difusée le 5 octobre 2017, France Inter. Disponible sur : 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20/l-invite-de-8h20-05-octobre-2017. (Consulté le 7 décembre 

2017). 
7 Entre 1970 et 1974, Le Clézio partage la vie des Indiens Embéras et Waunanas dans la forêt du Darien panaméen. 

Cette expérience s‘avérera capitale pour son devenir d‘homme et d‘écrivain, car d‘elle naîtront trois textes décrivant des 

épisodes inspirés par l‘initiation à la pensée chamanique amérindienne. Il s‘agit de deux essais, Haï (1971) et Mydriase 

(1973), et d‘un roman, Au pays dřIwa, annoncé chez Gallimard, mais plus tard retiré par l‘auteur, dont seulement 

quelques extraits seront publiés dans la revue Les Cahiers du chemin en 1973. 
8 Jean-Marie Gustave Le Clézio, « Dans la forêt des paradoxes », Discours de l‘auteur à l‘occasion de la cérémonie de 

remise du Prix Nobel de Littérature 2008. [En ligne]. Mise en ligne le 7 décembre 2008. Disponible sur:   
https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2008/clezio/25795-jean-marie-gustave-le-clezio-conference-nobel/. 

(Consulté le 14 octobre 2018). 
9 Jean-Marie Gustave Le Clézio, Ourania, Paris, Gallimard, 2006. 
10 C‘est nous qui soulignons dans le texte les mots appartenant au champ lexical de la famille. 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20/l-invite-de-8h20-05-octobre-2017
https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2008/clezio/25795-jean-marie-gustave-le-clezio-conference-nobel/
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amour sans fond pour l‘Autre et les Ailleurs géographiques : « Là-bas – en parlant de l‘île Maurice 

– c‘est trop petit. Il faut connaître le monde. [Je] crois que tous les humains doivent partir un jour, et 

marcher droit devant eux pour rencontrer ceux qu‘ils ne connaissent pas. » (A, 250). 

 

 

2. De l’île à la ville et de la ville à l’île. Un voyage impérieux 

Qu‘il soit rejeté ou qu‘il choisisse de s‘auto-exiler, le héros est assez souvent un étranger, aussi bien 

qu‘une étrange apparition aux yeux des autochtones, mal connu, incompris, méprisé ou haï, dans 

son pays aussi bien qu‘ailleurs. Cible des moqueries et des tortures des mauriciens, Dominique est 

forcé de quitter l‘île pour s‘installer en France. Son péché ? Son étrangeté. Sa singularité saisissante, 

ses lèvres, ses pommettes, sa peau, rongées par la maladie dont il souffre et qui le fait toucher les 

plus profonds abysses de l‘existence humaine.  

 Que peut-il attendre des autres, lui qui est le descendant de la branche moquée de la famille, 

appauvrie, déshonorante, lui, le lépreux défiguré par la maladie que lui transmet Zobeide, la 

prostituée, pendant son adolescence? Peut-il attendre aussi du respect, de l‘amitié, de la solidarité, 

ou bien seulement de la violence comme de la part des six jeunes mauriciens qui l‘attaquent avec 

des battes de cricket dans le cimetière où gisent ses parents? Que peut-il attendre des voyous qui se 

procurent de la satisfaction par un acte à la fois barbare et profondément injuste? « Les gens 

n‘aiment pas être heureux, ils aiment être heureux pour écraser les autres
11

. », écrivait Le Clézio, il 

y a plus de 40 ans, dans son roman Les Géants. Avant de connaître la charité, Dodo se heurte à son 

envers, à la malveillance et à la haine, en nous faisant penser aux propos de Schopenhauer : « La 

méchanceté et la cruauté au rebours, font des souffrances et des douleurs d‘autrui leur but propre : 

atteindre ce but, voilà leur joie. » (Schopenhauer 1879, 136). Mais il existe aussi, chez Le Clézio, 

des personnages opposés qui refusent de lutter contre les indignes, qui acceptent de tourner l‘autre 

joue, en reconnaissant leur unique salvation dans la résignation, l‘humilité et l‘amour, car  « [s]i tu 

insultes, c‘est sur toi-même que tu craches. Laisse-les. Ignore-les. Efface-les. Facile à faire, juste 

ferme les yeux, ferme la bouche, ils s‘effacent dans le noir. » (A, 17), comme disait Dodo. 

 Notre personnage finit par être exilé de l‘île Maurice, mais ce geste constitue, 

paradoxalement, l‘ultime épreuve d‘amour dont le curé et les infirmières puissent être capables 

envers sa personne. Ils l‘envoient en France pour qu‘il devienne « l‘ambassadeur de tous les 

clochards », « the admirable hobo » (A, 163), le prophète des truands. Par ce faire, ils lui offrent 

l‘adhésion à un groupe, fait qui dégage de l‘humanité, de la bienveillance, et encore plus, car nous 

reconnaîtrons dans leur acte la présence de lřAgapè. 

  Jérémie Felsen, descendant de la branche noble de la famille, fait le chemin inverse et 

voyage de Paris à l‘île afin de trouver la pièce manquante et de reconstituer le puzzle de son histoire 

familiale, et parallèlement l‘histoire du fameux dronte, le Raphus cucullatus. L‘oiseau mythique de 

l‘île y avait régné avant l‘arrivée de l‘homme qui a méthodiquement détruit son habitat pour planter 

la canne à sucre, et qui, par ce faire, a conduit à son extinction. Le dodo est une figure tragi-

comique dans le roman, « un oiseau un peu ridicule et en même temps touchant
12

 », qui souffre de 

solitude et se laisse mourir de faim. Jérémie Felsen, qui voyage à l‘île pour faire le constat d‘une 

société décadente, appauvrie et déchue à cause des exploitations diverses (économique, touristique, 

sexuelle), porte un prénom biblique symbolique, celui du prophète douloureux emmené de force en 

exil
13

. Cela suggère que le destin tracé pour Jérémie aurait pu être celui de Dominique, son parent, 

et vice-versa, qu‘ils portent gravée en eux l‘histoire de leurs ancêtres, qu‘ils ne doivent leur statut 

qu‘au seul hasard :  

 

                                                             
11 Jean-Marie Gustave Le Clézio, Les Géants, Paris, Gallimard, 1973, p. 162. 
12 Nicolas Demorand, op. cit. 
13 François Bonfils, Dictionnaire des personnages de la Bible, Paris, Librio, Série « Mémo », 2006, p. 59. 
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 Je pense que nous n‘avons pas qu‘une seule vie, nous avons plusieurs vies, nous sommes plusieurs. J‘ai envie d‘écrire 

ça, ce sentiment d‘être plusieurs, d‘être ce qu‘on a été, ce qu‘on sera, ce qu‘on est, et ce devant quoi en est, changer de 

póles, changer de mémoire justement, changer d‘histoire14.  
 

Dominique et Jérémie voyagent dans le monde, en donnant et en recevant la charité, en complétant 

le tableau des sept actes de miséricorde corporelle, tels qu‘ils sont décrits par les études religieuses.  

L‘hospitalité nous semble un des plus saillants actes dans le roman, que nous nous donnons pour 

but de passer au crible dans la dernière partie de l‘article. 

 

3. L’hospitalité donnée au voyageur 

L‘hospitalité se définit comme la capacité d‘ouvrir sa porte à tout passant en manque d‘abri, en 

montrant, par ce faire, la maîtrise confiante du chez-soi. Partout dans le monde et dans beaucoup de 

religions, l‘hóte est reçu et respecté en tant que l‘envoyé de Dieu, ou bien Dieu lui-même. Dans la 

Sainte Écriture, Abraham donne le plus fameux exemple d‘hospitalité lorsqu‘il reçoit une visite de 

Dieu en accueillant des étrangers inconnus. Plus tard, la Loi et les Prophètes considèrent 

l‘hospitalité comme un devoir pour tous ceux qui veulent être reçus par Dieu dans ses demeures 

éternelles. (Dreuille 2006, 67).  

 Dans Alma, notre mendiant arrive à trouver de la bienveillance dans la personne de l‘Autre, 

à être chaleureusement accueilli plusieurs fois dans le roman. Un tel épisode a lieu quand Dodo, 

forcé de quitter la ville de Paris, accompagné par son ami Béchir et la fille aux cheveux bleus, 

arrivent au village des Barbus, une communauté utopique appelé l‘Arche, semblable à celle du 

peuple arc-en-ciel présenté dans le roman Ourania : « [Ce] sont des hommes, des femmes, des 

enfants, pas des Gitans comme à la porte de Paris, ils sont habillés en blanc, ils ont les cheveux 

longs. » (A, 297). Ici, les voyageurs sont accueillis d‘une façon civile :  

 
Un jeune homme barbu vient vers nous, il nous dit : « Soyez les bienvenus à l‘Arche, je m‘appelle Jonas. » Il embrasse 

Béchir, il embrasse la jeune fille aux cheveux bleus, je vois qu‘il lui sourit. [...]: « On nous sert à manger, du riz et de la 

viande de mouton, et du thé d‘orge. C‘est bon. Ensuite on nous donne des matelas avec de la paille […].  (A, 297). 

 

  Il n‘est peut-être pas fortuit si celui qui accueille les voyageurs s‘appelle Jonas, en rappelant  

le personnage biblique qui, tardant à obéir aux commandements divins, est jeté dans la mer, avalé 

par un poisson et recraché sur la rive trois jours plus tard. Il est vraisemblablement un autre 

voyageur, un hóte venu pour y rester, devenu le serviteur du Grand-père, la personne qui dirige 

l‘Arche :  

 
Grand-père est habillé lui aussi tout en blanc, avec un pantalon large et une chemise longue sans boutons, il est pieds 

nus dans les sandales de corde. […] Il m‘embrasse et il me serre dans ses bras, il n‘a pas peur de mon visage. […] Il 
dit : « Je t‘attends, sois le bienvenu. » […] Il dit encore une fois : « Bienvenus, vous êtes tous les bienvenus à l‘Arche. » 

(A, 298-299). 

 

 L‘expérience de la pure hospitalité, remarque Derrida, doit partir de rien ; le comportement 

de l‘accueillant vis-à-vis de l‘accueilli ne doit pas être dicté ou programmé par des règles qu‘on 

applique mécaniquement, tandis que le langage doit être poétique, il doit se réinventer pour chaque 

individu, car chaque individu est unique dans son genre (Derrida 1999, 113).  S‘adresser à l‘Autre 

dans sa singularité, son unicité, son ipséité, est aussi le précepte du Grand-Père dans Alma, qui traite 

                                                             
14 Laure Adler, « Les paradis perdus de J.-M.G. Le Clézio. »  [Émission radio] [En ligne]. Difusée le 18 octobre 2017, 

France Inter. Disponible sur : https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-18-decembre-2017 . 

(Consulté le 3 janvier 2018). 

 
 

 

 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-18-decembre-2017
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avec aménité tous ceux qu‘il accueille. Le lecteur a accès à la scène du baiser de charité que donne 

le maître au lépreux, à son accueil chaleureux, au grand étonnement de celui-ci : « Il m‘embrasse et 

il me serre dans ses bras, il n‘a pas peur de mon visage. […] Il dit : ˮ je t‘attends, sois le bienvenu. ˮ 

Je ne sais pas pourquoi il dit ça, personne ne parle jamais de moi à personne, personne ne sait qui je 

suis. » (A, 298-299). L‘hospitalité s‘adresse ici inconditionnellement, selon le slogan « entre et sois 

le bienvenu, toi que je ne connais pas », et illustrant la loi de l‘hospitalité illimitée dont parle 

Derrida : « donner à l‘arrivant tout son chez soi et son soi, lui donner son propre, notre propre, sans 

lui demander ni son nom, ni contrepartie, ni de remplir la moindre condition. » (Dufourmantelle, 

Derrida 1997, 73). 

En partant de la racine latine du mot hospitalité, hostis, qui signifie à la fois « hóte » 

(« invité » et « invitant ») et « ennemi », Derrida crée le néologisme hosti-pitalité, soulignant ainsi 

la nature changeante des relations humaines. L‘accueilli peut, à tout moment, se métamorphoser en 

ennemi, en transformant ainsi l‘affabilité que l‘accueillant montre au tout début à son égard en 

hostilité et en rudesse. Dans les communautés utopiques de Le Clézio, de tels étrangers font parfois 

irruption. Ils s‘opposent, pourtant, à une masse complaisante prédominante, hétéroclite, étrange, 

parfois même effrayante, mais toujours bienveillante. Dans Alma, le vilain s‘introduit dans la 

communauté de l‘Arche afin de s‘échapper des autorités, Béchir, l‘ami de Dodo, s‘en rend vite 

compte : « ˮ Ici c‘est mauvais, il y a un voleur, il veut griller un mouton, pour faire un méchoui. 

[…] Je le connais, c‘est un taulard qui se cache chez les Barbus pour échapper à la police, pour 

coucher avec les filles, il s‘en fout du vieil homme et de son Arche.ˮ » (A, 300). Et comme le 

voyage est lié plutót à l‘accommodation qu‘à l‘intégration dans un groupe, le lendemain, après avoir 

mangé, bu, et dormi, les deux hommes reprennent la route.  

 Ce qu‘il faut noter ici, c‘est que cet épisode est inspiré par la vie réelle de l‘écrivain, par le 

voyage entrepris dans sa jeunesse à cóté d‘un de ses amis : 

 
Oui, j‘aime bien l‘amitié comme celle-là, l‘amitié sur les routes, ça me plait bien. J‘ai mis un petit peu de moi-même 

parce qu‘avec un ami, nous n‘étions pas de vagabonds, mais à un point de notre vie où nous avons eu envie de partir sur 

les routes et nous avons terminé chez Lanza del Vasto15, nous avons fait un petit séjour chez Lanza del Vasto et je crois 

que j‘ai beaucoup appris de ce petit séjour. Qu‘on pouvait vivre autrement, qu‘on pouvait vivre en marche, que c‘était 
possible de n‘être pas comme tout le monde, de s‘habiller avec de la laine écrue et de maudire les avions qui passent et 

d‘avoir un sourire bienveillant surtout et d‘accueillir tout, d‘accueillir tout le monde, y compris les délinquants16. 

   

 À l‘époque, la ville d‘Avignon accueillait beaucoup de repris de justice, et cette ville n‘était 

pas loin de chez Lanza del Vasto. Dans les montagnes qui sont proches d‘Avignon, il existe des 

habitats troglodytes où ces gens-là se cachaient, et ils étaient accueillis par Lanza del Vasto, quoi 

qu‘ils aient fait. Il y avait des meurtriers, des voleurs, des repris de justice, des gens qui passaient 

leur vie ensemble à l‘intérieur de cette communauté, et le fait d‘aider tous ces gens-là sans 

exception et sans juger, leur offrir l‘amour inconditionné a beaucoup impressionné Le Clézio. S‘il 

est lui-même un étonnant voyageur, ses personnages sont inséparables de la route, des vrais Homo 

Viator qui voyagent et qui racontent leur vie, en devenant, par ce faire, des Homo Fabulator 

accomplis. 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Lanza del Vasto est le pseudonyme d‘un philosophe italien, disciple chrétien de Gandhi. Il a été le fondateur des 
Communautés de l'Arche, axées sur la vie intérieure et la non-violence active. Écrivain et poète de langue française, il a 

été également sculpteur, dessinateur et musicien. En tant que conférencier international, il s'engagea dans de 

nombreuses actions en faveur de la paix.  
16 Laure Adler, op. cit. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Gandhi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9s_de_l%27Arche_(de_Lanza_del_Vasto)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Non-violence
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musicien
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3.1. Le Homo Viator
17

 

  « Un homme qui ne cheminerait plus, ne serait plus du tout un homme. » (Marcel 1997, 

129), affirme Gabriel Marcel ; « Si ne voyage plus, je n‘écris plus
18

 », explique Le Clézio ; « Je sais 

que je marche pour ne pas dormir, pour rester vivant, pour respirer. Si je m‘arrête, je suis mort. » 

(A, 258), révèle Dodo. Il en découle que l‘expérience du voyage est nécessaire à tout être humain, 

car garder sa condition itinérante signifie, pour les uns, garder leur statut d‘homme ou d‘écrivain, en 

d‘autres mots, se soustraire à la mort spirituelle, et pour les autres, s‘échapper à la mort physique.  

L‘avant-propos de Homo Viator s‘ouvre par cette même phrase : « Peut-être un ordre 

terrestre stable ne peut-il être instauré que si l‘homme garde une conscience aigüe de sa condition 

itinérante. » (Marcel 1944, 5). Dodo, qui n‘est assurément pas un simple clodo, le sait aussi : « ˮ Là-

bas c‘est trop petit. Il faut connaître le monde. [Je]  crois que tous les humains doivent partir un 

jour, et marcher droit devant eux pour rencontrer ceux qu‘ils ne connaissent pas. ˮ » (A, 250). Lors 

de son voyage, Dominique entre en contact avec une grande variété de gens, des acteurs de la 

charité (tels le prêtre, la religieuse, la sœur de charité, l‘infirmière, le médecin), mais aussi avec un 

nombre impressionnant d‘indigents qui façonnent sa personnalité et l‘aident à devenir ce qu‘il est. 

Au contact des Autres, Dodo finit par se retrouver lui-même. 

Dépaysement, déracinement, malaise, mal de pays, manques, peines, sacrifices, sont des 

vocables appartenant au champ sémantique de la pérégrination. Ce qui importe à la fin du voyage, 

ce n‘est pas le fait d‘être arrivé à l‘endroit sacré recherché, à l‘endroit physique, matériel, mais 

d‘être arrivé à soi-même, à l‘humilité, à l‘amour, à l‘Agapè. Chemin faisant, l‘homme subit un 

procès de purification à travers lequel il se détache de soi-même, se déshabillant de l‘amour propre, 

de la malveillance et de la haine, et retourne à soi-même en tant que homme meilleur, car « l‘amour 

vrai, profond, est surtout un dépassement, une négation de [l‘]égoïsme ou de [l‘]intérêt personnel ». 

(Bopp 1967, 223). Dodo ne le fait pas toujours d‘une manière consciente ou partant d‘une ambition 

propre, pourtant, cela ne diminue en rien la grandeur de son ascèse. 

  
La charité de la route (via) peut être augmentée. En effet, si nous sommes appelés voyageurs (viatores), c‘est parce que 

nous sommes en marche vers Dieu, qui est le terme final de notre béatitude. Sur le chemin nous progressons d‘autant 

plus que nous nous rapprochons davantage de Dieu, dont on ne s‘approche pas par une marche du corps, mais par les 

affections de l‘âme. (D‘Aquin 1985, 178). 
 

La charité de la route devient manifeste dans la personne de Dominique qui répand  l‘amour 

de don autour de soi, en le transmettant à ses semblables : « La nuit, je ne dors pas, je reste assis les 

yeux ouverts pendant que Béchir ronfle, ça le rassure, je suis son chien de garde. » (A, 254). Il agit 

de la même façon en présence de la fille aux cheveux bleus qu‘il essaie de protéger contre les périls 

de la rue : « le jour elle marche près de moi, à mon pas, à grandes enjambées, […], et le soir quand 

je m‘arrête au carrefour des autoroutes, près de la porte de l‘Est, elle s‘assied à cóté de moi et elle 

pose sa tête sur mon épaule pour dormir, et moi je ne bouge pas, je respire doucement, elle sent 

bon. » (A, 259).  

Défenseur ardent des immigrés et des droits de l‘homme, Le Clézio croit en notre devoir de 

lutter pour les moins fortunés : « La vérité, c‘est que chaque drame de la migration en provenance 

des pays pauvres pose la question […] de la responsabilité. [La] responsabilité, ce n‘est pas une 

vague notion philosophique, c‘est une réalité
19

. » Ses personnages sont hantés, à leur tour, par cette 

préoccupation humanitaire, voire religieuse, en inscrivant leur démiurge dans la ligne de pensée 

lévinasienne : « La rencontre d‘Autrui est d‘emblée ma responsabilité pour lui. La responsabilité 

pour le prochain qui est, sans doute, le nom sévère de ce qu‘on appelle l‘amour du prochain, amour 

                                                             
17 Nous devons le syntagme Homo Viator, tel qu‘il est compris aujourd‘hui, à Gabriel Marcel, philosophe remarquable 

de l‘existentialisme chrétien du XXe siècle. 
18 Jean-Louis Ézine, op.cit. 
19 Mariel Bluteau, op. cit. 
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sans Éros, charité, amour où le moment éthique domine le moment passionnel, amour sans 

concupiscence. » (Lévinas 1991, 252). 

Qu‘est-ce qui pourrait être plus touchant que le regard d‘un truand sur un autre, la bienfaisance qu‘il 

manifeste vis-à-vis de son prochain, la charité qui l‘anime et qui le pousse à veiller sur son 

semblable inconditionnellement ? « Qui le croirait ? au comble de la misère, un pauvre trouve 

encore le moyen de donner, il se complaît à donner ; il donne quoi ? [Il] donne son temps, ses soins, 

à d‘autres malheureux. » (De Gérando 1989, 97), ou plus encore « Dites : quel prix ont les dons, les 

sacrifices dans des situations semblables ! Céleste charité, de quel éclat tu brilles, quand tu viens 

créer encore de la sorte une puissance d‘être utile […] et faire mentir l‘axiome qu‘on ne donne point 

quand on n‘a pas ! » (Idem, 99), s‘exclame De Gérando. 

Pauper et peregrinus, pauvre et pèlerin, était l‘expression médiévale utilisée pour qualifier 

cette idée de dépouillement nécessaire au pèlerinage, métaphore de l‘ascèse intérieure. Le fait de ne 

rien posséder constitue la spécificité du personnage leclézien, qui ne contourne pas notre héros. Si 

au Moyen Âge, le voyageur avait un seul bagage modeste, adapté au strict nécessaire, Dodo et 

Béchir, possèdent chacun un sac avec très peu d‘objets, fait qui les distingue des truands :  

 
Nous n‘avons pas de valises. À Paris, les clodos ont beaucoup de bagages, des valises pleines de frusques et de mégots, 

et tout ce qu‘ils transportent, mais moi et Béchir nous n‘en avons pas besoin. Juste le sac Kestrel de Vicky, et l‘Algérien 

un sac à dos d‘écolier, noir et un peu sale, c‘est pourquoi nous ne ressemblons pas à des clochards. Pas des clodos, pas 

des mendigots, simplement des voyageurs de train, des voyageurs sans bagages. (A, 253). 

 

 La marche constitue un autre trait distinctif : « Moi je sais marcher, c‘est ce que je fais de mieux. 

Eux, les clochards, les SDF ils ne savent pas marcher. » (A, 248). La marche de Dodo n‘est pas une 

errance, mais une itinérance, une progression chargée de sens, une métamorphose qui commence 

par la purification du corps et de l‘esprit, car l‘ascèse de la marche agit sur les deux dimensions. Le 

pèlerin est libéré des toxines aussi bien que des soucis, et cette épuration débouche sur 

l‘établissement d‘une connexion entre la terre et le ciel, entre lui-même et la divinité. Le Homo 

viator ne doit aucunement être assimilé avec sa variante négative, le Homo Errans, avertit Bréda, 

car celui-ci erre dans le monde sans but précis, sans être guidé par la lumière divine, sans subir 

l‘épanouissement spirituel que subit son double, voyageur par excellence, pèlerin accompli
20

. 

(Breda 2015, 113). 

La ville de Nice n‘est pas seulement la destination finale que Dodo gagne, mais aussi un 

chez-soi, et plus encore, un « endroit ou pé mouri » (A, 324), motif tant de fois repris dans le roman. 

Ce qu‘il cherche dans cette ville, dans ce pays devenu sien, c‘est l‘hospitalité dernière, l‘hospitalité 

totale que seule la mort peut lui offrir.  

 

3.2. Le Homo Fabulator
21

 

Le jeu ininterrompu d‘identités que le personnage joue entre « je suis » et « je ne suis pas » 

débouchera sur l‘assumation finale de son statut. Dodo se construit une identité, il s‘efforce à 

donner un sens à sa vie, à trouver une cohésion là où il ne semble pas y en avoir une. Il essaie de 

trouver sa place dans la société, animé par « une volonté de s‘extraire de la confusion environnante 

                                                             
20 „Într-un mod evident, Homo Viator (Omul Călător) nu este identic cu varianta negativă a propriei imagini, cu Homo 

Errans (Omul Rătăcitor), cu Vagabondul existențial care trece prin lume și prin existență fără vreo orientare teleologică 

precisă, fără vreo țintă de atins sau și fără vreo investire spirituală bine conturată.‖ (« D‘une manière évidente, Homo 

Viator (L‘Homme Voyageur) n‘est pas identique à la variante négative de sa propre image, à Homo Errans (L‘Homme 

Érrant), au Vagabond existentiel qui passe dans le monde et dans l‘existence sans une orientation téléologique précise, 
sans une cible à atteindre ou sans un investissement spirituel bien contouré. » Notre traduction). 
21 En ce début du XXIe siècle, le syntagme Homo Fabulator a été rendu populaire par la littérature de spécialité, dont 

peut-être l‘ouvrage le plus important est Jean Molino, Raphaël Lafhail Molino, Homo fabulator, théorie et analyse du 

récit, Arles, Actes Sud, Montreal, Leméac, 2003. 
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pour tenter d‘éclairer la complexité de sa condition humaine
22

. » Il y a une rupture entre la réalité du 

dedans et la réalité du dehors, fait qui nourrit l‘être d‘une tension interne incessante. Voilà le 

discours interne de Dominique, épreuve des tourments qui le hantent, du déchirement constant 

provoqué par le changement de son statut : 

 
« Mais moi je ne suis pas Fe‘sen, pas Coup de ros. Je suis Dodo, c‘est tout. » (A, 18-19), « Pour eux, je suis un 

clochard, un vieux débris mal habillé avec des souliers trop grands pour ses pieds et des ficelles à la place des lacets. » 

(A, 46), « Je ne suis pas un monstre. » (A, 48), « Je suis le dernier Fe‘sen, ils sont tous morts, fin morts, les Fe‘sen, tous 

enterrés au cimetière Saint-Jean. […] mais moi je n‘ai pas ma place, les cimetières sont pleins, il n‘y a pas de place pour 

un monstre, il faut me brûler. » (A, 49), « […] les bons à rien et les mendiants comme moi traînent et s‘asseyent où ils 
peuvent. » (A, 50), « Ici, personne ne fait attention à moi. Je suis de la même matière que les maisons délabrées, que les 

carrosseries rouillées des camions. » (A, 51), « Les gens d‘Alma ne me connaissent pas. Ils croient que je suis un 

vagabond. » (A, 53), « Je m‘appelle Dominique Fe‘sen. » (A, 77), « Moi je suis un clochard, c‘est ce qu‘ils racontent. » 

(A, 129), « Je suis le dernier à porter ce nom. » (A, 132), « […] je ne suis pas un clochard, je suis Dodo, Dodo Fe‘sen, 

pas un clochard, pas un vagabond, […] mon papa est juge, ma maman s‘appelle Rani Laros, c‘est une grande 

chanteuse. » (A, 151), « Moi aussi je suis du bout du monde, je suis un ambassadeur ! » (A, 182), « Je ne suis pas un 

clochard, je suis Dodo, Dodo Fe‘sen Coup de ros. » (A, 206), « Je ne suis pas l‘ambassadeur des clochards, je ne suis 

pas l‘admirable hobo, je suis Dodo, seulement Dodo, rien que Dodo. » (Idem), « Je suis Dodo, just  a dodo. » (A, 244), 

« Je ne suis pas Jézi, je suis Dodo, rien que Dodo. » (A, 260), « Mon nom est Dodo, seulement Dodo. » (A, 292), « Je 

suis Dodo, Dodo Fe‘sen, Coup de ros, Lézard, né pour faire rire, pour voyager, pour être l‘admirable hobo, et aussi 

l‘enfant de Rani Laros, la chanteuse. » (A, 323), « Ici, à la Maison Blanche, pe‘sonne ne me connaît, je suis vraiment 
pe‘sonne. » (Idem), « Il paraît que c‘est la maison des indigents et des aliénés, et je suis23 l‘un et l‘autre. » (A, 323). 

 

Le discours de Dominique, écrit à la première personne du singulier, est dominé par le 

présent dit permanent, fait qui non seulement donne du poids à la charge émotionnelle de l‘histoire 

par le rythme cadencé qu‘elle impose, mais aussi ralentit le procès d‘acceptation de soi, car le 

personnage n‘arrive ni à rompre avec son passé, ni à se projeter dans un futur quelconque. Le 

personnage évolue dans un monde où le passé, le présent et le futur se mêlent et se confondent en 

une journée vécue à l‘infini : « Je vis la même journée. […] „C‘est que ma journée n‘en finit pas, 

c‘est une route sans fin, je ne vois pas la nuit arriver, je ne dors pas, et c‘est le matin tout de 

suite.ˮ » (A, 62). C‘est pourquoi le flux de sa conscience ne s‘arrête jamais, en lui rappelant à 

chaque instant le drame de son existence : « Je ne dors pas. Je ne dors jamais dans le cimetière, je 

ne peux pas dormir parce que mes paupières ont été mangées par la maladie. C‘est pour ça que je 

suis toujours dans la même journée, du matin au soir et du soir au matin. » (A, 128). 

Grâce à « la vacuité sémantique du présent de l‘indicatif » qui donne naissance à une  

« pluralité de valeurs temporelles contradictoires » (Riegel et alii 2009, 529-530) que Le Clézio 

choisit habilement, doublée par sa plume facile et son art de raconter parfaitement maîtrisé, 

l‘écrivain rend vraisemblable le discours de Dodo. Le présent remplace le passé, en diminuant non 

seulement la distance spatiale qui se creuse entre le continent et l‘île, mais aussi la distance 

temporelle entre l‘enfance et l‘âge adulte, entre lui-même et ses parents morts depuis déjà 

longtemps. De même, le présent remplace le futur, en gommant les frontières du temps et  en 

prolongeant la durée de l‘errance. Par ce faire, il offre l‘immortalité à son personnage, car, comme 

Gabriel Marcel remarque, « [l]‘éternité, tout comme l‘actualité ou le présent, n‘est pas un point 

temporel, mais la jonction du passé et du futur dans un maintenant absolu. » (Marcel 1997, 209). 

L‘étudiante aux yeux noirs, Aïcha, le sait aussi : « Alors tu es éternel ? » (A, 327). 

Qui plus est, le temps ouvert, le temps de l‘être, qui est pour Marcel plénitude et joie (même 

si ces états sont temporaires, tout comme la vie itinérante de l‘homme), s‘oppose au temps clos qu‘il 

nomme aussi temps-gouffre, le temps de l‘avoir, représenté par l‘expérience de la finitude des actes 

                                                             
22 France Vachey, « Narration interactive ludique : les jeunes lecteurs se réapproprient la culture populaire sous forme 
de persona-fictions », Strenæ. [En ligne], 2 | 2011. Mis en ligne le 21 juin 2011. Disponible sur : 

https://journals.openedition.org/strenae/357 . (Consulté le 16 décembre 2018). 
23 C‘est nous qui soulignons dans le texte toutes les occurrences du verbe « être », conjugué à la première personne du 

singulier, indicatif présent.  

https://journals.openedition.org/strenae/357
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propres. L‘éternité est atteinte par l‘intermédiaire du temps ouvert, fruit de la liberté humaine. Cela 

nous enjoint de nous demander si Dodo ne serait pas un être libre, en fin des comptes. Si le temps 

ouvert est vécu à travers l‘engagement, l‘espérance, la foi, la fidélité créatrice et l‘amour (Parain-

Vial 1997, 189), c‘est que Dodo vit aussi ce temps ouvert, le temps de la charité et de l‘ascétisme. 

Et si nous poussons à ses ultimes conséquences la pensée marcellienne, alors, il faudrait assurément 

imaginer Dodo chanceux
24

. 

Conclusion 

« D‘un point de vue symbolique, le voyage, aussi épique soit-il, représente toujours le cheminement 

intérieur, la quête spirituelle. » Le voyage truffé « d‘embûches, de cheminements jalonnés 

d‘épreuves » peut symboliser « l‘initiation, qui comporte bien des dangers, mais qui amène 

l‘homme de valeur, le juste, le héros, jusque vers la lumière, la connaissance transcendante et la 

vérité.
25

 » Ce que Dodo acquiert à travers ses voyages, c‘est la prise de conscience de 

l‘irréversibilité de sa condition et de son statut, pourtant cela lui apporte la paix dans l‘âme, la 

résignation devant la mort, motif repris tant de fois dans le roman. En outre, il découvre l‘amour de 

charité qui se fonde sur la communication établie grâce à un langage commun, qu‘il soit verbal ou 

non-verbal, sur un sentiment de bienveillance mutuelle qui s‘accomplit par la bienfaisance. 

 Le prénom Dominique vient du latin dominus qui signifie « maître ». Les chrétiens 

l'interprètent plutót comme « consacré, voué à Dieu ». Et si Jéremie Felsen, son parent, porte à son 

tour un nom biblique, le nom d‘un prophète, et s‘ils voyagent les deux, en donnant et en recevant 

l‘amour de charité, c‘est que ces deux personnages se complètent et complètent en peignant à deux 

mains, le tableau des sept actes de miséricorde corporelle. Alma est ainsi comparable à la toile de 

Brueghel Le Jeune, car, si le peintre, avec son art de la perspective bien maîtrisé, oblige le 

spectateur à parcourir le chemin de la charité du premier plan à l‘arrière-plan, en suivant les sept 

oeuvres de Miséricorde corporelle, Le Clézio n‘en fait pas moins. C'est toute la richesse de 

Brueghel : réussir à actualiser le message du Christ dans notre vie quotidienne. C‘est toute la 

richesse de Le Clézio : aboutir à une oeuvre singulière, troublante, voire cathartique où l‘Agapè 

devient l‘unique alternative envisageable, qui demande d‘accueillir l‘Autre, de marcher vers lui en 

ouvrant grand les bras. 
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Abstract: This study takes rise from the statement that, in his magnum opus Midnightřs Children, Salman 

Rushdie, an India-born and England-residing writer, projects the weltanschauung of the Indian culture in a 

very innovative way: by chutnification of English. 
The study aim is to analyze Salman Rushdieřs clever ability to manipulate the untranslatability to suit his 

requirements of getting to the meaning of the Indian setting. Midnightřs Children is penned in a hybridized 

Indian English language intended to be a tribute to the Indian culture. The autodiegetic narrator Saleem 

Sinai enshrines in his personal experiences the heritage and the identity of India itself. By making use of a 
chutnified English, the English language purposely blend with Hindi words, this novel enables the Indian 

people to better comprehend themselves and their own destiny.  

The research methodology is analysis. 
The findings of this study are that, by making use of this newly chutnified English (a hybridized Indian 

English language), Salman Rushdieřs Midnightřs Children enhances the flavor of the Indian setting. 

 
Keywords: Salman Rushdie, Midnightřs Children, untranslatability, weltanschaung, India, chutnification, 

language 

 

 

Salman Rushdie este un scriitor ce a avut o contribuție irefutabilă în dezvoltarea literaturii 

indiene scrise în limba engleză, stârnind o multitudine de reacții critice datorită particularității 

limbajului folosit în romanele sale și, în special, în capodopera sa Copiii din miez de noapte. 

Interpretarea limbajului folosit pentru a ajunge la semnificația unui text este, în concepția 

filosofului hermeneutic german Wilhelm Dilthey asemănătoare cu procesul de interpretare a 

viziunilor despre viață cu scopul aflării sensului realității.
1
 O comprehensivă viziune despre viață, 

ce implică cunoașterea atât a lumii, cât și a omenirii, este oferită de conceptul „weltanschauung‖.  

Termenul de „weltanschauung‖ este de origine germană, extinzându-se din mediul 

intelectualității germane în culturile celorlalte popoare, fără a putea fi, însă, tradus acurat în nicio 

altă limbă. Așadar, neologismul „weltanschauung‖  reprezintă o sintagmă intraductibilă, înglobând 

atât viziunea despre lume, cât și ansamblul de cunoștințe ce definesc existența umană ca tot unitar. 

Dar poate cea mai frumoasă definiție a weltanschauung-ului este oferită de psihanalistul și 

psihiatrul elvețian Carl Gustav Jung care considera că „să ai un weltanschauung înseamnă să-ți 

formezi o imagine a lumii și a ta însuți, să știi ce este lumea și cine ești tu.‖
2
  

Weltanschauung-ul nu se rezumă doar la sensul strict filosofic, ci are o conotație ideologică, 

desemnând totalitatea convingerilor și valorilor ce își au obârșia în istoria unui popor și care se 

transmit din generație în generație, prin cultură. În concepția filosofului și lingvistului prusac 

Wilhelm von Humboldt, în dezvoltarea spirituală a umanității un rol foarte important îl are limbajul. 

                                                             
1 Vezi David Naugle: „Wilhelm Dilthley‘s Doctrine of World Views and Its Relationship to Hermeneutics‖ 1993 

disponibil pe URL: https://www3.dbu.edu/naugle/pdf/wilhelm_dilthey.pdf, la 02.02.2019, p.6. 
2 Carl Gustav Jung: Puterea sufletului. Antologie. Prima Parte. Psihologia analitică, Holan Suzana (trad), București, 

Editura Amina, 1994, p.19. 

https://www3.dbu.edu/naugle/pdf/wilhelm_dilthey.pdf
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Mai mult chiar, „fiecare stadiu cultural, din fiecare epocă, este recognoscibil și în limbaj.‖
3
 În 

aceeași ordine de idei, criticul și profesorul universitar galez Raymond Williams observa că o 

definiție a limbii echivalează întotdeauna, fie implicit, fie explicit, cu o definiție a umanității
4
. 

Aceste două observații conduc la concluzia că limba și cultura sunt subordonnate una celeilalte. În 

plus, dacă e să ținem seama de spusele părintelui psihologiei analitice care arăta că „orice om are 

măcar weltanschauung-ul la care l-au obligat educația și mediul‖
5
, atunci devine de ordinul 

evidenței că orice creator de operă literară își revarsă în scrierile sale, conștient sau inconștient, 

propriile emoții și experiențe.            

Pentru a explica materializarea influenței weltanschauung-ului asupra scriitorilor indieni se 

pornește de la întrebarea: De ce scriitorii indieni au ales să scrie în limba engleză? În formularea 

unui răspuns cât mai pertinent la această întrebare, un indiciu prețios îl oferă Salman Rushdie. În 

lucrarea sa Patrii imaginare scriitorul britanic de origine indiană recunoaște că, spre deosebire de 

alte țări care beneficiază de o limbă unitară, cu un statut oficial, India are în jur de cincisprezce 

limbi majore și nenumărate limbii minore
6
. În tot acest Babel de limbi și dialecte regionale se pare 

că limba engleza rămâne singura lingua franca a Indiei. În plus, Constituția indiană nu recunoaște 

unei singure limbi statutul oficial de limbă națională, ci desemnează două limbi naționale: limbi 

hindustană și limba engleză. Acum se ridică o nouă întrebare: De ce scriitorii indieni nu folosesc 

limba hindi, ci preferă limba engleză? Să fie aceasta consecința Imperiului Indian (conducerea 

Imperiului Britanic în subcontinentul indian pe perioada cuprinsă între 1858 și 1947), o acceptare a 

influenței sale inevitabile sau doar un produs al globalizării? Răspunsul: toate aceste trei variante 

sunt valide.  

Astfel, pentru a răspunde la întrebarea de mai sus se poate porni de la truismul că, sub 

presiunea globalizării, atât limba, cât și literatura sunt supuse schimbării. În ceea ce privește strict 

limba engleză ca modalitate de comunicare globală, nimeni nu contestă faptul că, în ultimele 

decenii, ne confruntăm cu un nou val de globalizare lingvistică și literară. În această ordine de idei, 

Salman Rushdie afirma că literatura nu are nimic de a face cu domiciliul unui scriitor, ea fiind, mai 

degrabă, un mijloc de conversație cu lumea
7
, prin care scriitorii indieni de limbă engleză ar trebui să 

se asigure că India lor natală este un participant activ în conversația literară mondială. 

În plus, se pare că scriitorii britanici de origine indiană pur și simplu nu au avut și nu au nici 

în prezent opțiunea de a respinge limba engleză atâta timp cât copiii lor cresc vorbind această limbă. 

Pentru ei, acceptarea limbii engleze este, mai degrabă, un act de transculturalitate lingvistică. 

Referitor la noțiunea de „transculturalitate‖,  în teza sa Transmigration, Transculturation, 

Tribulation: A Sociocultural Analysis of a Philippine Rural Resettlement, susținută pentru obținerea 

titlului de doctor în filosofie, Peter A.F. Doelle definea transculturalitatea ca fiind schimbul reciproc 

de trăsături caracteristice ale unei culturi, un proces ce are loc atunci când două sau mai multe 

grupuri etnice se întâlnesc și împart același spațiu geografic
8
. În ceea ce privește strict relația 

culturală dintre civilizația indiană și cea engleză, Imperiul Indian a fost cel care facilitat schimbul 

cultural mutual dintre  „perla coroanei britanice‖
9
 și conducătorii ei. Prin urmare, este de ordinul 

                                                             
3  Wilhelm von Humboldt: Despre diversitatea structurală a limbilor și influența ei asupra dezvoltării spirituale a 

umanității, Munteanu, Eugen (trad), București, Editura Humanitas, 2008, p.57. 
4 Vezi Raymond Williams: Marxism and Literature (1977, apud Kathryn A. Wooland „Language Ideology as a Field of 

Inquiry‖ in Bambi B. Schieffelin. Language Ideologies. Practice and Theory, New York, Oxford University Press, 

1998, p.3. 
5 Carl Gustav Jung: Puterea sufletului. Antologie. Prima Parte. Psihologia analitică, Holan Suzana (trad), București, 

Editura Amina, 1994, p.40. 
6 Vezi Salman Rushdie: Imaginary Homelands.Essays and criticism 1981-1991, Londra, Granta Books, 1991, p.27. 
7 Vezi Salman Rushdie, Elizabeth West: Mirrorwork: 50 Years of Indian Writing 1947-1997, New York, Henry Hold 

and Company, 1997, p.xiii. 
8 Vezi Peter A.F. Doelle: „Transmigration, Transculturation, Tribulation: A Sociocultural Analysis of a Philippine Rural 

Resettlement‖ disponibil pe URL: https://eprints.utas.edu.au/17499/1/Whole-Doelle-thesis.pdf, la 06.02.2019, p.67. 
9 Vezi Raisa Stoleriu: „Micul Prieten al Întregii Lumi și perla coroanei britanice‖ disponibil pe URL: 

http://www.bookblog.ro/recenzie/micul-prieten-al-intregii-lumi-si-perla-coroanei-britanice/, la 07.02.2019. 

https://eprints.utas.edu.au/17499/1/Whole-Doelle-thesis.pdf
http://www.bookblog.ro/recenzie/micul-prieten-al-intregii-lumi-si-perla-coroanei-britanice/
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evidenței de ce limba engleză a devenit de importanță centrală pentru poporul indian și, implicit, 

pentru scriitorii britanici de origine indiană.  

În lucrarea sa Patrii imaginare, Salman Rushdie recunoaște această stare de fapt, dar le 

atrage scriitorilor britanici de origine indiană atenția cu privire la adecvația folosirii limbii engleze 

pentru a ilustra teme specifice Indiei. Astfel, Rushdie consideră că scriitorii indieni nu pot folosi 

limba engleză în același mod în care au făcut-o britanicii, ci este necesar să o adapteze în funcție de 

propriile lor scopuri
10

 Altfel spus, scriitorii britanici de origine indiană ar trebui să manipuleze 

limba engleză pentru a o adecva cerințelor propriilor lor scrieri narative. Această manipulare ar 

putea suna ca un act de rebeliune împotriva precedentului statut colonial al Indiei imperiale. Și asta 

și este, cel puțin pentru Salman Rushdie care, în lucrarea mai sus amintită, afirmă că o cucerire a 

limbii engleze ar putea însemna desăvârșirea procesului de eliberare a Indiei
11

. Prin urmare, 

plastografierea limbii engleze echivalalează cu libertatea culturală și lingvistică a Indiei 

postcoloniale. Dovada supremă a statutului independent al Indiei este o limbă hibrid englezo-

indiană, o variantă de limbă engleză presărată în mod deliberat, din abundență, cu elemente 

lingvistice indiene. Pentru  a se plia pe cerințele interculturalității, noua limbă engleză indianizată 

(chutnificată) conține expresii și cuvinte indiene, însă atent selectate pentru a nu degenera limba 

engleză sau, chiar mai rău, a o pune în situația unei virtuale extincții, ci, dimpotrivă, să o 

condimenteze cu „masala‖ (neologism englezesc intraductibil preluat în limba engleză din limba 

indiană pentru a desemna atât o combinație de condimente folosite în bucătăria tradițională indiană, 

cât și o gamă variată de elemente
12

) indiană, pentru a adăuga sare și piper, adică varietate, limbii 

engleze, ca limbă globală. 

Scriitorii indieni de limbă engleză se adresează atât publicului indian, cât și celui non-

indian. În ceea ce îi privește pe cititorii indieni, această limbă engleză hibridizată le permite 

acestora să se cunoască mai bine pe ei înșiși și îi ajută să își înțeleagă mai bine destinul. În ceea ce îi 

privește pe audienții non-indieni, aceștia au nevoie să li se traducă cuvintele și expresiile indiene 

folosite în textul literar. Dar acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. De altfel, unicitatea operei 

scriitorilor indieni de limbă engleză rezultă, în ultimă instanță, tocmai din abilitatea lor de a 

manevra în mod inteligent intraductibilitatea. Problema intraductibilității se ridică, în mod normal, 

atunci când, pentru un element (cuvânt sau expresie) din limba sursă, traducătorul găsește o lacună 

în limba de destinație. Dar acest lucru nu e cazul și pentru scriitorii britanici de origine indiană care, 

ca marcă a unicității lor literare, introduc, în mod voit, în operele lor, cuvinte din limba hindustană, 

în special cuvinte din arealul culinar, pentru a da savoare decorului de sorginte indiană.  

Nou inventata limbă englezo-indiană hibridizată este folosită cu precădere de scriitorii 

indieni naționaliști, care se folosesc de substanța indiană pentru a recrea contexte culturale și sociale 

tipice Indiei natale. Scriitorii ce nu pot fi încadrați în categoria idealiștilor, ci, dimpotrivă, pledează 

pentru o reprezentare fidelă a realității, aleg să surprindă farmecul locurilor și, în realizarea acestui 

demers, ei concep intrigi și personaje potrivite situațiilor reale, prezentându-se în fața cititorilor lor 

cu filosofia, istoria, cultura și tradițiile cu care sunt familiarizați (altfel spus, cu weltanschauung-ul 

lor), încercând să comunice propriile lor gânduri și idei despre lumea la care ei înșiși au fost expuși. 

În ceea ce îl privește pe Salman Rushdie, un scriitor născut în India, dar cu rezidență britanică, el 

proiectează în capodopera sa Copiii din miez de noapte cultura indiană, făcând, ca modalitate de 

scriere, apel la limba engleză. O face, însă, în mod autentic, într-o modalitate de-a dreptul inovativă: 

prin chutnificarea limbii engleze. 

„Chutnificare‖ este un term inventat de Salman Rushdie în romanul mai sus amintit. Cheia 

înțelegerii acestui concept o reprezintă chiar personajul principal Saleem Sinai, care trebuie privit ca 

o reprezentare metaforică a istoriei și culturii indiene, o creație a însăși istoriei și culturii vremurilor 

                                                             
10 Vezi Salman Rushdie: Imaginary Homelands.Essays and criticism 1981-1991, Londra, Granta Books, 1991, p.17. 
11 Vezi Salman Rushdie: Imaginary Homelands.Essays and criticism 1981-1991, Londra, Granta Books, 1991, p.17. 
12 https://en.oxforddictionaries.com/definition/masala, la 09.02.2019. 
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lui. Încă de la începutul romanului, Saleem Sinai se autoidentifică cu India, soarta acesteia ca 

națiune fiind tot timpul legată de evenimentele din propria lui viață. Astfel, Saleem pretinde că 

însuși momentul nașterii lui nu a reprezentat altceva dacât o necesitate istorică. În plus, pe tot 

parcursul romanului, naratorul autodiegetic dovedește o capacitate nativă de a oglindi în propriile 

întâmplări evenimente ce au marcat cursul Indiei postcoloniale. Totuși, în ciuda acestui aspect, 

romanul Copiii din miez de noapte nu poate fi catalogat drept unul istoric deoarece, atunci când își 

scrie autobiografia, Saleem Sinai își focusează narațiunea nu pe acuratețea faptului istoric relatat, ci 

pe memoriile, pe amintirile lui. Prin acest demers, Saleem Sinai subminează principiile 

convenționale ale istoriei creându-și propria lui istorie, o combinație chutnificată de realitate 

istorică și memorie. Referitor la acest aspect, în culegerea sa de eseuri Patrii imaginare, Salman 

Rushdie recunoaște că, pentru a face un roman vădit de memorii și despre memorie, s-a inspirat din 

ambiția într-un fel proustinană de a deszăvorî porțile timpului pierdut
13

. 

Pentru Saleem Sinai, secretul memoriei proustiene unificatoare se ascunde în chutney-ul 

(intraductibilitate englezească ce desemnează un condiment de origine indiană, iute, preparat din 

fructe sau legume cu oțet, mirodenii și zahăr
14

) făcut de ayah-ul lui (intraductibilitate englezească 

pentru doica angajată de europeni în India sau în celelalte teritorii coloniale britanice
15

). Aroma 

acestui condiment are „o forță uriașă de reînviere a trecutului, de parcă nu ne-am fi desprins 

niciodată de el‖
16

. Așadar, pentru Saleem Sinai „speranța măreață a conservării timpului‖
17

, ca 

modalitate de recuperare a memoriei, apare sub forma chutnificării istoriei. De altfel, la finalul 

romanului Saleem Sinai însuși folosește expresia „chutnificare a istoriei‖, ce reprezintă, de fapt, o 

metaforă conceptuală pentru conservarea istoriei prin conservarea, timpului, pornind de la procesul 

de redare literară a amintirilor trecutului. Cu alte cuvinte, Saleem Sinai recunoaște existența unei 

legături evidente între chutnificarea istoriei și abilitatea literaturii de a prezerva istoria: „prin 

cuvinte și conserve, am imortalizat amintirile‖
18

 

Saleem Sinai este un personaj complex, ce nu primește, metaforic vorbind, doar identitate 

istorică, ci și identitate literară. În acest sens, Saleem Sinai se folosește de descrierea sa în fază de 

fetus pentru a se autodefini ca obiect lingvistic: „ceea ce fusese (la început) nu simplu punct de 

dezvoltare și devenise o virgulă, un cuvânt, o propoziție, un paragraf, un capitol, acum era pe 

drumul unei dezvoltări mult mai complexe și mai explozive, transformându-se, s-ar putea spune, 

într-o carte – eventual o enciclopedie – sau chiar într-o limbă‖
19

. Această definiție a fătului în uterul 

mamei sale este, trebuie să recunoaștem, cel puțin ciudată. Acest proces de creștere și dezvoltare 

intrauterină seamă, mai degrabă, cu o naștere metaforică a unui text literar. În această ordine de idei,  

personajul Saleem Sinai se dovedește a fi și un important mecanism literar. Prin urmare, în acest 

moment, se poate ridica o întrebare crucială: Este Saleem Sinai un cuvânt, un capitol, un limbaj 

întreg, o operă literară, un narator, o alegorie a Indiei postcoloniale sau doar un simplu personaj? 

Răspunsul: toate și, într-un fel, nici una dintre aceste variante. Astfel, uneori, Saleem Sinai este doar 

un autobiograf fictiv, alteori, Saleem Sinai este însuși scriitorul Salman Rushdie care, așa cum 

recunoaște într-unul din eseele ce compun lucrarea sa Patrii imaginare, vorbește despre India lui, o 

versiune și nimic mai mult decât o versiune a sutelor de milioane de versiuni posibile
20

. Dar, 

indiferent de ceea ce simbolizează în realitate Saleem Sinai, ceea ce contează cu adevărat este că, 

acest personaj înglobează cu sfințenie în el toată bogăția culturală, tradiția și identitatea Indiei. 

Copiii din miez de noapte al lui Salman Rushdie este romanul maturității literaturii indiene și a 

                                                             
13 Vezi Salman Rushdie: Imaginary Homelands.Essays and criticism 1981-1991, Londra, Granta Books, 1991, p.10. 
14 https://en.oxforddictionaries.com/definition/chutney, la 10.02.2019. 
15 https://en.oxforddictionaries.com/definition/ayah, la 10.02.2019. 
16 Salman Rushdie: Copiii din miez de noapte, Radu Paraschivescu  (trad.), Iași, Editura Polirom, 2013, p.569. 
17 Salman Rushdie: Copiii din miez de noapte, Radu Paraschivescu  (trad.), Iași, Editura Polirom, 2013, p.572. 
18 Ibidem. 
19 Salman Rushdie: Copiii din miez de noapte, Radu Paraschivescu  (trad.), Iași, Editura Polirom, 2013, pp.123-124 
20 Vezi Salman Rushdie: Imaginary Homelands.Essays and criticism 1981-1991, Londra, Granta Books, 1991, p.10. 
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înseși India, roman care, potrivit publicației americane New York Times, sună ca și când un întreg 

continent și-a găsit vocea
21

. 

Elementul central în analiza limbajului folosit de către Salman Rushdie în construcția 

romanului său Copiii din miez de noapte îl constituie evidența, un tipar textual ce justifică scopul 

estetic literar
22

 în sensul că nu scoate în  relief dimensiunea obiectivă, rațională a construcției 

discursive, ci, mai degrabă „pune în lumină dimensiunea emoțională, subiectivă, empatică a 

elocuției‖
23

. Astfel, nu întâmplător, profesorul Ioan Milică definește, această calitate a stilului „un 

produs al imaginației și empatiei, având un mare potențial emoțional‖.
24

  

La Salman Rushdie evidența stilistică este vizibilă în talentul acestuia de a se folosi de 

experiența vieții sale și de weltanschauung-ul cultural indian pentru a surprinde complexitatea și 

multiculturalitatea Indiei natale. Noua limbă engleză chutnificată devine, astfel, simbol al realității 

multiculturale indiene în general și al pluralismului lingvistic indian în particular. O analiză 

comprehensivă a limbajului chutnificat născocit de Salman Rushdie pentru scrierea capodoperei 

sale este mult prea complexă pentru a fi detaliată în această lucrare și va face obiectul unei lucrări 

viitoare.  

În concluzie, se poate afirma că povestea lui Saleem Sinai nu e deloc una contrafăcută, 

artificială, ea este povestea a milioane de indieni, un tribut adus culturii indiene, prin care poporul 

indian să își înțeleagă mai bine locul și menirea în lume. Weltanschauung-ul cultural și 

polimorfismul lingvistic al Indiei sunt exprimate metaforic prin conceptul de „chutnificare‖a 

limbajului, care reunește într-o limbă engleză indianizată toate dialectele și subdialectele 

subcontinentului indian. La un moment dat, personajul Saleem Sinai afirma: „granițele dintre state 

nu erau formate din râuri, munți sau alte delimitări geografice; erau în schimb ziduri de cuvinte. 

Limba era cea care ne diviza‖
25

. Prin chutnificarea (indianizarea) limbii engleze Salman Rushdie a 

încercat să dărâme aceste ziduri de cuvinte ce-i despărțeau pe indieni unii de alții. Dar, indiferent 

dacă scopul său a fost sau nu atins în totalitate, chutnificarea (indianizarea) limbii engleze rămâne 

marca distinctivă a stilului narativ și al limbajului literar al lui Salman Rushdie, conferindu-i 

autenticitate, dar și faimă și recunoaștere internațională.  
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LA POĒTIQUE GĒNĒRATIVE ET LA GRAMMAIRE GĒNĒRATIVE 

TRANSFORMATIONNELLE PROBABILISTE LA CONNEXITĒ TOPOLOGIQUE 
 

Violeta Bercaru Oneata 

Phd, University of Ploiești 
 

 
Abstract : The mathematic frame of what is generally known in the graphs theory as a tree include a 

grammar as well as a stylistic formal frame enabling, through a coherence and a cohesion, to create a 

topological connexity in stylistics. A morphological stylistic core generates, through transformations into a 

tree, the five new poetical functions formation chain. In chomskian terms, drawing a cognitive system by 

means of a grammar, is to build  a mechanism relying on both an initial estate and a final one. This study 

builds an initial estate Ŕ root A or the verb categories the Intransitivity and the Transitivity devided into the 

Indirect and the Direct one, then the second initial estate Ŕ root B or the traditional functions of the poetical 

language, the Reflexivity and the Transitivity. These two roots configurate a morpho-stylistic core introduced 

into a tree and being submitted to the transformations of the stylistic articulators (different degrees of the 

metaphor intensity ) thus entailing the five new poetical functions formation chain of the poetical language 

in the modernity. In the study they are called actant markers and form a topological connexity or the so 

called generative poetics. 

Key words : roots  morpho stylistic core tree                                     

 

 

          Le système s'appuie sur la correspondance entre les repères linguistiques chomskiens noyau 

génératif. mais cette fois –ci morphologique stylistique qui se constitue en structure de profondeur 

introduite dans l'arbre qui subit une transformation par l'influence de l'articulateur stylistique, 

engendrant une structure de surface avec 5 autres fonctions stylistiques du langage poétique. Ces 

deux structures étant placées dans une troisième structure de l'arborescence mathématique. Une 

arborescence qui opère par des éléments comme la racine, plusieurs noeuds auxquels s'ajoutent les 

notions d'articulateurs stylistiques et de marqueurs actanciels ( notre thèse ) de même que celui 

d'opérateur de changement linguistique liant interne qui appartient ã A.M. Houdebine. (2010 ) On 

a, en même temps,  l'idée de la métaphore révélatrice de L. Blaga ( 1937 ) ou celle de métaphore 

vive de P. Ricoeur ( 1975 ) ainsi que le trope implicitatif,  fictif et  encyclopédique  de C.K. 

Orecchioni (1986 ) auxquels s'ajoute la métaphore hermétique ( notre thèse ). Les articulateurs 

stylistiques sont les  métaphores ã différents degrés d'intensité ( notre thèse ), les marqueurs 

actanciels sont les 5 fonctions du langage poétique qu'on considère en un rapport de relations 

integratives d'une part, en relations indépendantes d'autre part. La clé linguistique stylistique de ce 

que représente ce rapport a été présentée dans les études Relations integratives pour 4 fonctions du 

langage poétique et  La flexibilisation des fonctions du langage poétique. La première étude 

s'appuie sur l'idée de la sémiose libre qui porte sur la capacité de transfert  et de transformation des 

symboles  - les différents degrés d'intensité de la métaphore, qui deviennent des articulateurs 

stylistiques pour l'apparition des 4 fonctions du langage poétique placées sur la matrice de la 

géometrie de la 4 e dimension.  La deuxième étude – dans le livre qui paraîtra -  s'appuie sur une 

arborescence mathématique comme cadre formel universel qui contient des racines grammaticales 

et stylistiques, dans notre vision, capables de former des noeuds ou marqueurs actanciels. Ce qui en 

résulte c'est une racine noyau morpho-stylistique structure de profondeur qu'on fait introduire dans 

l'arbre où elle subit les transformations des articulateurs stylistiques ã différents degrés d'intensité. 
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Ce qui en résulte, de cette chaîne integrative, sont les nouveaux noeuds - marqueurs actanciels. Une 

structure de surface, formée de 5 marqueurs actanciels - nouvelles fonctions du langage poétique. 

La racine noyau morpho – stylistique porte,  l'ampreinte d'opérateur de changement linguistique.  

Le cadre formel général c'est la théorie des graphes mathématiques -  l'arborescence  ã racines et 

noeuds, cadre général d'assurance logique pour y faire introduire le cadre formel de la grammaire 

générative transformationnelle de N. Chomsky, système qui ouvre la porte de la sémiose libre. 

Celle-ci accomplit une flexibilisation des fonctions du langage poétique par transfert et 

transformation d' un noyau morpho- stylistique- structure de profondeur doué d'une capacité 

génératrice pour 5 fonctions du langage poétique – structure de surface. La structure de profondeur 

fonctionne ã caractère abstrait, celle de surface fonctionne ã caractère integratif.  Dans ce système, 

on doit mentionner  encore une fois la contribution du trope implicitatif et celui du trope fictif et 

encyclopédique ( C. K. Orecchioni, 1986 ) pour ce que dans notre thèse représente les différents 

degrés d'intensité de la métaphore et l'idée d'articulateur stylistique, qui s'agence dans un champ 

métaphorique ouvert / fermé, concept qui se trouve, aussi, dans le voisinage de celui de R. Barthes ( 

1953).  Pour le concept de notre thèse de noyau morpho stylistique et, également, pour celui de 

marqueur  actanciel qui formalisent, ã proprement parler, les nouvelles fonctions du langage 

poétique, on doit mentionner la contribution du noyau génératif de N. Chomsky ( 1957 ), celle 

d'opérateur de changement linguistique liant interne d'A.M. Houdebine ( 2010 ) et, probablement  

l'une des plus importantes contributions est celle de structure de profondeur, structure de surface, 

noyau génératif et de l'arbre. ( N. Chomsky, 1969 ). C'est de cette façon qu'on a pu observer et 

établir le relief des autres nouvelles  3 fonctions du langage poétique formalisées dans ce qu'on 

appelle par le marqueur actanciel de l'Intransitivité poétique/ articulateur stylistique la métaphore 

hermétique- correspondante au trope fictif et encyclopédique d'Orecchioni ( 1986) -  avec des 

analyses sur des textes de St. Mallarmé ou de  Ion Barbu, puis le marqueur actanciel  de la 

Transitivité Indirecte/ articulateur stylistique trope implicitatif  avec des analyses sur des textes de 

Jacques Prévert et de Nichita Stanescu, ou bien par le marqueur actanciel de la Transitivité Directe 

articulateur stylistique l'antisymbole avec des analyses sur des textes des poètes postmodernistes. Si 

on attache ã cette construction les fonctions traditionnelles du langage poétique- la Reflexivité et de 

la Transitivité, déployées par Tudor Vianu (1941) mais placées sous le signe de marqueurs 

actanciels ã articulateurs stylistiques  métaphore vive/ révélatrice, respectivement  antisymbole, on 

décèle 5 fonctions du langage poétique dans la modernité. On observe, de même, que la recherche 

s'est déroulée sous le signe de la linguistique, mais aussi, sous celui de la poétique, prenant en 

considération le cóté pratique d'instrument d'analyse. Dans la démarche il y a, enfin de compte, 

plusieurs cótés, un integratif et un autre grammatical génératif transformationnel comprenant 5 

fonctions doué de la qualité restrictive et celle abstraite, que l'auteur de la GGT, N. Chomsky 

considère nécessaires pour la construction et la distribution d'un système.  Et il y a, aussi, un cóté 

poétique ou plutót ce qui en résulte, des deux premiers cótés, c'est une grille d'interprétation 

littéraire.                          

       Noam Chomsky parle dans Langue Théorie générative étendue ( 1977 ) de la théorie des 

constituants  ã capacité générative faible qui n'est pas suffisante pour caractériser la compétence 

linguistique, compte tenant que le linguiste décèle deux niveaux de capacité générative, une faible, 

l'autre forte. Et c'est sur cette dernière que Chomsky focalise parce qu'elle formalise la contribution, 

et pas nécessairement et seulement  la compréhension de la forme et de la structure des phrases, 

accomplie par le lecteur intelligent.  La grammaire moderne ã capacité générative forte s'appuie sur 

une compréhension intuitive de certains principes de la structure linguistique, principes qui restent 

<< implicites, inexprimés ou présupposés >>  en tant que << étude de la faculté du langage. Comme 

telle la théorie des grammaires génératives appartient au champ large  de la psychologie cognitive 

en tant que branche particulière. Considérez un système  de connaissances ou de croyances 

quelconque élaboré ã partir de certaines données. Nous pouvons essayer de caractériser ce système 

en lui construisant une grammaire. Nous pouvons étudier les mécanismes aux moyens desquels le 
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système a été acquis >> ( Chomsky, 1977 : 24 ) L'auteur élargit la sphère d'autant plus, en 

configurant un principe de la grammaire universelle capable d'embrasser les systèmes cognitifs, 

ayant comme objet l'investigation de la structure générale de l'intelligence humaine. En quoi 

consiste plus précisément ce type d'investigation ? << C'est dire que nous pourrions étudier 

l'intéraction et les relations des divers systèmes cognitifs , les principes généraux, s'ils existent, 

grâce auxquels ils opèrent, la relative indépendance d'un système par rapport ã un autre. >> ( 

Chomsky, 1977 : 24-25 ) Le principe gènéral grâce auquel notre démarche fonctionne c'est 

l'arborescence algebrique ã l'intérieur de laquelle se trouvent deux systèmes cognitifs –une racine 

grammaticale appartenant ã la morphologie du verbe et, d'autre part, une racine stylistique 

appartenant ã la stylistique du langage poétique, ces deux racines, en formant un noyau morpho- 

stylistique opérateur de changement linguistique liant interne, configurent une opposition et, en 

même temps, une cohérence et une cohésion, ce qui prouve le principe chomskien de la relative 

indépendance de l'une par rapport ã l'autre. Par cohérence et cohésion, comme principes de 

l'arborescence mathématique ã l'intérieur de laquelle les deux racines se trouvent, elles s'unissent en 

formant le noyau et engendrent de la sorte, les premises d'en dégager des noeuds nouveaux, ã la 

suite des transformations subies par l'influence des articulateurs stylistiques, une fois introduites 

dans l'arbre de la GGT. On observe, donc, un noyau morpho-stylistique, preuve de l'union de deux 

systèmes cognitifs  apparemment oppositifs, qui forment un système unitaire – la preuve de leur 

indépendance relative. L'apparition de la chaîne de 5 fonctions du langage poétique dans la 

poésie moderne représente une grille d'interprétation littéraire, une clé fondée sur le principe 

général mathématique de l'arborescence, ainsi que sur le principe général de la SS- LSLT, de la 

GGT qui porte, celle-ci le caractère de la capacité générative forte. En ce sens, on parle, aussi, dans 

le livre, de la projection compositionnelle, d'après Fodor et Katz, pour ce qui est de la concaténation 

des racines génératrices de nouvels noeuds. ( 1965 : 482 )     

        On continue, de même,  avec le point de départ, c'est- ã- dire celui de Chomsky,  qui met en 

évidence   que si les théories de la linguistique structurale fournissent aux grammairiens une 

procédure de découverte pratique, pour déterminer une grammaire ã l'aide des principes de 

segmentation, substitution, classification, induction,  il est suggéré que dans la SS-LSLT, la théorie 

linguistique ne fournit pas ce type de procédure, mais caractérise plutót un système de niveaux, une 

classe de grammaires potentielles et une procédure ayant la propriété du non-fragmentarisme. 

Résultats : le champ métaphorique de tension relative qui engendre, ã son tour, les differents degrés 

d intensité de la métaphore 

Le principe barthesien du degré différent de l écriture s'agence, dans cette recherche, dans ce que la 

démarche présente et comprend par le champ métaphorique de tension relative – un OPCHL qui 

engendre des degrés différents d' intensité de la métaphore 

La double intention de la transitivité poétique Indirecte et Directe dans la modernité                

Arborescence – cadre ã racines et noeuds ou entrent le noyau morpho – stylistiques pour former un 

arbre qui subit les transformations des articulateurs stylistiques =  des signes métaphoriques 

graduels. A ce point, le point des transformations, il en résulte une connexité topologique qui, ã son 

tour, engendre la formation de la chaîne des 5 nouvelles fonctions du langage poétique.  

 

Ce qu'on observe, de même, c'est la manière dans laquelle le cóté mathématique s'agence avec le 

cóté linguistique, pour configurer le cóté stylistique.  On va énumerer les éléments appartenant aux 

mathématiques, ainsi que ceux appartenant ã la linguistique et ã la stylistique :   

Mathématiques : arborescence, racines, noeuds, cohérence, cohésion, connexité topologique 

Linguistique : noyau morphologique, arbre, transformation, degrés differents de l'écriture dans la 

nouvelle vision des articulateurs stylistiques, opérateur de changement linguistique, signe stylistique 

graduel 

Stylistique : fonctions du langage poétique traditionnelles, fonctions nouvelles du langage poétique 
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    Les trois cótés  apparemment oppositifs et portant la charge d'une indépendance relative 

s'agencent et forment un système doué de niveaux caractérisé par le non – fragmentarisme, une 

grammaire appliquée ã un système cognitif que nous avons défini dans la sémiose libre par la 

flexibilisation des fonctions du langage poétique, en formant 5. On a enrichi, de la sorte, la théorie 

des 2 fonctions classiques – la reflexivité et la transitivité - lancée, on doit s'en souvenir, en 1941, 

par T. Vianu dans Arta prozatorilor români. On doit mentionner, encore une fois, la  contribution 

de ce que représente en sémiose libre le degré zéro de l'écriture de R. Barthes ( 1953)   la GGT 

(1969 ) de N. Chomsky,  le concept de métaphore révélatrice de L. Blaga ( 1937), celui de 

métaphore vive de P. Ricoeur ( 1975 ),  l'idée du trope implicitatif  de C.K. Orecchioni ( 1986 ), 

celle d'opérateur de changement linguistique  d'A.M. Houdebine ( 2010 ), la version SS –LSLT de 

la GGT de N.Chomsky ( 1977), ainsi que le cadre universel des mathématiques.  On a trouvé l'idée 

de l'arborescence dans une étude du mathématicien Solomon Marcus (1981). 

    D'après Chomsky, un système peut être formalisé par l'intermédiaire d'une grammaire, qui offre 

<< les mécanismes aux moyens desquels le système a été acquis >> ( Chomsky, 1977 :24). Ce que 

Chomsky comprend par  << le mécanisme >>  représente, au fait, le mécanisme de ce qu'on observe 

par le  non-fragmentarisme, aussi. Il parle d'un état initial et un  état final, compte tenant des faits 

semblables communs pour  les deux  états, et où  l'état initial atteint l'état final en construisant un 

système.  

      Dans notre vision, on a un Ētat initial qui se constitue par : -  une racine A – les catégories du 

verbe l'Intransitivité du verbe/  de même que la Transitivité qui divise celle indirecte et celle directe. 

- Une racine B – les fonctions traditionnelles du langage poétique, la Reflexivité et la 

Transitivité. Les deux racines A et B en tant que éléments d'une arborescence forment un 

noyau morpho-stylistique, par cohérence et cohésion.  Celui-ci est introduit dans l'arbre et 

subit les transformations des articulateurs stylistiques. Ce qui en résulte sont 5 noeuds – ou 

marqueurs actanciels, nouvelles fonctions du langage poétique – I/R/T/TI/TD qui 

représentent une connexité topologique ou l'Ētat final du système. On observe 

l'entrelacement entre éléments grammaticaux, entre la GGT et les éléments appartenant aux 

maths, ainsi que la correspondance entre la GGT et la SS- LSLT. C' est un espace 

topologique, du point de vue mathématique,grammatical génératif transformationnel 

et,également, stylistique. C'est une poétique générative fondée sur une grille grammaticale 

générative transformationnelle, une grille stylistique et une grille mathématique, la théorie 

des graphes ou l'arborescence. Pour notre recherche la formalisation des 5 fonctions du 

langage poétique représente une connexité toplogique.    

Chomsky précise qu'on doit prendre en considération deux conditions empiriques pour construire 

une théorie linguistique générale : << elle doit être suffisamment restrictive pour suffire en tant que 

caractérisation de l'état initial, capable d'atteindre l'état final.>> ( Chomsky, 1977 : 29).  Dans notre 

thèse on considère la restriction construite par l'opérateur de changement linguistique représenté par 

le noyau morpho-stylistique – un état initial des deux racines mathématiques. A partir de ces 

données de l'état initial on engendre,  par des transformations ã l'intérieur de l'arbre,  les noeuds 

construisant, ã leur tour, la connexité topologique qui formalise les 5 fonctions nouvelles – atteinte 

de l'état final par l'état initial, ã travers la connexité topologique. Et elle, la théorie, doit être 

suffisamment abstraite pour que les systèmes cognitifs soient pourvus de grammaires 

descriptivement adequates.( Chomsky, 1977 : 29 ). On considère cette condition remplie, aussi, par 

la correspondance entre cadre formel grammatical /stylistique/ mathématique.  Deux conditions qui 

assurent la transition de l'état initial ã létat final, dans notre thèse, du noyau morpho-stylistique (état 

initial ) générateur des  noeuds et de la connexité topologique des nouvelles fonctions du langage 

poétique ( état final ). Pratiquement, dit Chomsky, << le problème réel rencontré par le linguiste 

théoricien c'est d'inventer un système de principes suffisamment restrictifs susceptibles  d'expliquer 

la transition de l'état initial ã l'état final. >> ( Chomsky, 1977 : 29 ). 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1350 

 

     Pierre Faye, dans la préface de ce livre, intitulée Le transformationnisme et la critique, focalise 

sur le repère de <<cette pensée contemporaine en mouvement qui déborde le champ strict de la 

théorie linguistique >> ( Faye, 1977 : 11-12 ) (...) << Il s'agit d'un débat sur la sémantique 

générative en dépit ou en cause de la technicité rigoureuse, qui n'est pas une minuscule querelle de 

spécialistes, ou une ésotérique dispute de théologiens. Elle met en cause les rapports actifs du 

langage et de la pensée, les ressorts même de leur créativité au sens violent que prend ce mot chez 

Chomsky – bien plus : les conditions de possibilité mêmes de la double puissance du langage, 

puissance mathématique et puissance poétique. >> ( Faye, 1977: 12 ). Si on met fin ã ces 

observations on ouvre un cercle qui se renferme dans notre théorie qui porte sur une unité qui 

configure un agencement entre cadre formel grammatical et un cadre formel stylistique qui opère 

une connexité topologique ã l'intérieur d'une arborescence mathématique. Le cadre mathématique  

offre l'espace de l'unité de deux racines – une linguistique, l'autre poétique faisant découvrir les 

pouvoirs du langage qui s'accumulent, ouvrant de la sorte une porte, celle de la poétique générative 

qui  s'appuie sur la grammaire générative probabiliste.          

                    

                    LA TOPOLOGIE DES FONCTIONS ANALYTIQUES 

     

       Le mathématicien Simion Stoilow décrit les fonctions topologiques caractérisées par des 

transformations continues : << Dans le plan des variables x et y considérons une région r. D'une 

façon précise, nous entendrons par ce terme un ensemble ouvert, tel que deux quelconques de ces 

points puissent être joints par un chemin continu dont tout point appartient ã l'ensemble. C'est ce 

que l'on appelle quelquefois un domaine ouvert. Nous préférons réserver le nom domaine ã la 

notion que l'on désigne quelquefois, aussi, par domaine fermé, c'est- ã- dire l'ensemble formé par 

une région et sa frontière. A ce point rapellons que les points frontiére sont les points limites de la 

région qui  n' appartiennent pas eux-mêmes ã la région ( parmi ces points pouvant se trouver le 

point ã l'infini. ) Cette expression a ici la même signification que dans la théorie des fonctions 

analytiques. Toute région non-bornée, c'est-ã-dire non-comprise ã l'intérieur d'un cercle fini a le 

point ã l'infini pour point frontière.>>  ( Stoilow, 1964 : 135). On va faire introduire les deux 

structures linguistiques/ stylistiques de profondeur et de surface dans la topologie d'une fonction 

analytique appartenant aux maths. On a  

- la variable x – la Reflexivité du langage poétique 

- la variable y – la Transitivité du langage poétique 

- la région r – le langage poétique 

A/ C'est un domaine ouvert comme les deux points la R et la T puissent être joints dans la mesure 

dans laquelle il y a un chemin continu dont tout point R et T appartient ã R ou x et y appartiennent ã 

r. On se rappelle que la R et la T forment avec les catégories du verbe la I, la voix pronominale, la 

TI et la TD , par cohérence, le noyau morpho-stylistique ã deux racines. On introduit cette structure 

de profondeur dans l'arbre et on observe les transformations qui agissent envers elle par les 

articulateurs stylistiques ã différents degrés d'intensité auparavant mentionnés. C'est le domaine 

ouvert par le chemin continu de la transformation ã l'intérieur duquel tout point appartient ã l' 

ensemble. C'est aussi une projection compositionnelle qui réalise la concaténation des racines, une 

grammaticale, l'autre stylistique, génératrice pour de nouveaux noeuds structure de surface. La 

structure de surface forme la chaîne des nouvelles fonctions du langage poétique qui contient, 

également, des points de jonction  la I, la R, la TI compris dans le cercle fini du domaine ouvert. 

Tandis que et la région non- bornée, non –comprise dans le cercle fini et qui représentent les points 

de frontière non joints, les points limites qui tendent vers leur infini, de leur domaine fermé sont la I 

et la TD. 

          I--------- R-------- TI           I----z 

         a --------- b --------- c          TD---z 

    Cest la flexibilisation des fonctions du langage poétique  
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B/ Le même mathématicien parle de << l'espace topologique caractérisé par la variété ã n 

dimensions s'il satisfait aux conditions suivantes : a) Il est connexe, c'est-ã-dire indécomposable  en  

deux ensembles ouverts, dans l'espace (ou deux ensembles fermés ) sans points communs. b) Quel 

que soit l'élément p de l'espace, il existe un ensemble ouvert contenant p qui est homéomorphe ã 

l'espace euclidien ã n dimensions. >> ( Stoilow, 1964 : 219). D'après cette règle mathématique B/ 

on vérifie les transformations continues des fonctions topologiques ã caractère linguistique 

stylistique de A/ compte tenant du non-fragmentarisme, la variété ã n dimensions de l'espace 

topologique du système des 5 fonctions du langage poétique qui s'appuie sur le principe de la 

connexité topologique. Elle consiste dans ce que représente l'espace topologique des 3 fonctions 

poétiques - l'I / la R / la TI indécomposable en deux ensembles ouverts.  L'élément p ( la TI) est 

assimilé par l'ensemble tandis que l'Intransitivité poétique, ainsi que la Transitivité Directe poétique 

restent deux ensembles fermés indécomposables, donc,indépendantes et qui tendent chacune vers 

l'infini. C'est la flexibilisation des fonctions du langage poétique.                                         
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Abstract: Miguel Delibes, one of the prodigious Spanish novelists of mid-20th century, places great 

emphasis on his characters whom he considers as the axis of the narrative. Through his characters, Delibes 

gives us the pulse of an era, and the way to see it is through their actions and the spaces in which they 

develop thoroughly. His favourite characters are children of all types and ages. Starring a child was 

something new for the time and an act of courage if we think that he used them to indirectly present the 

problems of Spanish society, his thoughts and concerns, which otherwise couldnřt be possible due to massive 

cenzorship. One first typology of his children characters is that according to their social background, 

situation in which we can talk about urban or rural children. Within this classification, however, his children 

characters acquire different meanings and roles, which will turn them into narrative archeypes such as the 

orphan, the friend, the wise, the spoiled, the victim or the mediator. The present study emphasizes that the 

simplicity and sensitivity with which these children characters are described or presented, transform them 

into unforgettable characters who are represantative of Delibesř novels. 

Keywords: children characters, orphan, friend, wise, spoiled, vitim, mediator. 

 

Los personajes más desarrollados por Miguel Delibes son niðos. Protagonizar a un niðo fue 

algo nuevo para la época espaðola de posguerra, y, a la vez, un acto de coraje si bien pensamos en 

que a través del personaje-niðo Delibes nos presenta, de una manera indirecta, los problemas de la 

sociedad espaðola o sus pensamientos e inquietudes.  

Lo que destaca en la narrativa delibesiana es la complejidad del protagonista-niðo que 

aparece presentado en todas las edades de la niðez – del chico de tres aðos de edad de El príncipe 

destronado (1973) a lo preadolescente de El camino (1950) o Las ratas (1962) hasta el adolescente 

o el joven de Mi idolatro hijo Sisí (1953), o, como el mismo autor lo dijo: ―niðos de toda edad y 

condiciñn que gozan o sufren ante los ojos del lector.‖ (Delibes, 2010c: 13) 

La clasificaciñn más obvia del protagonista-niðo serìa la que va acorde con el espacio 

narrativo donde el personaje actúa, lo que determinará que los personajes tengan ―un sentido de la 

vida y la muerte esencialmente diferente.‖ (Delibes, 2010c: 13) Por una parte, se puede hablar de 

niðos urbanos (tales como Sisì o  Quico) y por la otra, de niðos rurales (tales como Daniel, el 

―Mochuelo‖ y sus amigos o Nini), clasificaciñn que fue empleada por el mismo autor al realizar su 

antologìa Los niðos. 

Dentro de esta primera clasificaciñn los personajes-niðos adquieren diferentes significados, 

lo que les convertirá en arquetipos narrativos tales como el huérfano, el amigo, el sabio, el mimado, 

el víctima de los otros o el mediador. 

La primera producciñn literaria de Miguel Delibes, La sombra del ciprés es alargada 

(1947), la que le trajo el Premio Nadal el aðo siguiente, es la novela que, en su primera parte, tiene 

como protagonistas a dos niðos, Pedro y Alfredo, dentro de la historia de una amistad infantil 

truncada por la muerte prematura del segundo.  
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Pedro, huérfano desde su infancia, va a formarse académicamente a Ávila, en la academia de 

don Mateo Lesmes, quien le inculcará la creencia que para ser feliz hay que evitar toda relaciñn con 

el mundo, toda emociñn o afecto. Alfredo, huérfano de padre, no llegará a interiorizar lo mismo 

debido a su desaparecer del escenario muy pronto. Por eso, el hecho de ser huérfano y, al mismo 

tiempo, el arquetipo más destacado en la literatura de posguerra, le da al autor la posibilidad de 

cargar a Pedro con una psicologìa influida por problemas existenciales, a veces percibidos como si 

fueran ―construidas‖ ad hoc. En luz de este asunto, el autor nos relata la desolaciñn y angustia del 

protagonista y sus continuas crisis existenciales a lo largo de su vida y logra expresar su pesimismo 

al fondo de un ambiente ―gris‖ en lo que somete a su personaje, lo que es una secuela de la época de 

posguerra en la que viviñ Delibes. 

El libro es la historia de Pedro que, tras vivir su infancia con su tìo Félix, se va a vivir a la 

academia del profesor Lesmes en Ávila. Después de pasar un tiempo ahì solo, como alumno único, 

llega a la academia un nuevo alumno, Alfredo. Este chico se convierte en amigo y compaðero 

inseparable de Pedro, pero muere trágicamente de hemoptisis. A partir de allì, Pedro se encierra en 

sì mismo. Tras abandonar los estudios, en contra de la opiniñn del seðor Lesmes y de su tìo, decide 

ingresar en la Escuela Náutica de Barcelona y después de un periodo vivido ahì parte para hacer sus 

400 dìas de prácticas en un barco llamado ―San Fulgenico‖. En este barco vive los horrores de la 

guerra y tiene aún más crisis y dudas existenciales. Aðos más tarde, el joven Pedro, capitán de un 

barco, viaja a los Estados Unidos, conoce y se enamora de Jane y, justo antes de casarse con ella, 

esta muere en un desgraciado accidente bajo sus ojos. Decide volver a Espaða a su querida Ávila 

que tantos recuerdos le traìa y lo primero que hace es ir al cementerio a la tumba de su querido 

amigo Alfredo a la sombra de un pino y deja caer en la tumba de Alfredo el anillo de Jane. Con este 

acto, en su interior siente, por fin, paz. 

Luis Lñpez Martìnez (1973: 17) comprueba que la novela, sobrecargada de ideologìa, se 

empapa de la tristeza que motivñ en su autor la Guerra Civil y el tìtulo lleva una carga simbñlica 

que resume la oposiciñn en la ideologìa que la novela abarca: 

 

―[…] la sombra del ciprés, afilada y cortante como un cuchillo, representa lo efìmero y lo 

caduco: la muerte; en contraposiciñn al pino que ofrece una sombra redonda, amparadora, sìmbolo 

de todo lo que respira confianza‖. 

 

Pedro sufre más porque es sensible, y su sensibilidad es acentuada por su condiciñn de 

huérfano con el miedo permanente de quedarse solo. Por eso, él sufre una vez más por perder a un 

amigo, un confesor y compaðero de viajes nocturnos por Ávila.  

La novela está centrada en un pesimismo radical y es fruto de la adhesiñn de su autor a la 

filosofìa del desasimiento, lo que hace que el lema de conducta del protagonista Pedro se cifre en el 

schopenhaueriano ―no arriesgar para no perder‖. 

El mismo pesimismo va a asombrar la visiñn idìlica y optimista de la infancia y de la 

amistad presentada en El camino (1950), en su última parte, cuando Germán, el Tiðoso, el amigo 

del protagonista Daniel, el Mochuelo, muere accidentalmente al resbalar y caer contra una piedra en 

el rìo en el que los amigos se estaban baðando un dìa caluroso de verano. 

El camino es la novela en la que Delibes nos presenta magistralmente la figura del amigo en 

las variantes de cada uno de los niðos que pueblan las páginas de la obra cumbre del autor. Daniel, 

el Mochuelo, Germán, el Tiðoso y Roque, el Moðigo forman un trio amistoso y dan vida a las 

travesuras y las aventuras tìpicas de unos niðos rurales que alimentan sus acontecimientos de las 

experiencias inmediatas ofrecidas por el medio en que actúan. Los amigos comparten la felicidad de 

vivir y sentir del pueblo del que forman parte integrante, lo que aðadirá al propñsito de la obra el 

presentar la nostalgia y el recuerdo de la etapa infantil irremediablemente perdida. 

El mundo rural en la obra de Miguel Delibes no serìa completa sin la figura emblemática de 

Nini, el protagonista de la novela Las ratas (1962), al que podemos inscribir en la categorìa del niðo 
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sabio. El Ninì posee una sabidurìa de orìgenes populares, alimentada por la atenta observaciñn de lo 

que le rodea y en perfecta concordancia con los ritmos de la naturaleza que el mismo autor conociñ 

desde su infancia, experiencia de la que se valiñ en hacer que la mayorìa de sus personajes se 

relacionara con su medio con una familiaridad casi placentera. La sabidurìa de Nini es presentada 

en varias ocasiones, el protagonista es visto por los otros ―como Jesús entre los doctores‖.  

 

―- Digo que el Nini ese todo lo sabe. Parece Dios. 

La Sabina no respondiñ. En los momentos de buen humor solìa decir que viendo al Nini 

charlar con los hombres del pueblo le recordaba a Jesús entre los doctores, pero si andaba de mal 

temple, callaba, y callar, en ella, era una forma de acusaciñn.‖ (Delibes, 2014: 19) 

 

Hay en la narrativa delibesiana una relaciñn gozosa entre el hombre, por una parte, y los 

animales o las cosas, por  otra, que nos hace pensar en la vida de los personajes mìticos. En este 

sentido, los personajes de Delibes  parecen unos dueðos de la naturaleza que definen un espacio 

abierto, a veces visto como un reino de posibilidades. El Tiðoso de El Camino es un ejemplo 

ilustrativo de esta comuniñn con los alrededores que le define su tipo de sabidurìa popular. German 

puede ser considerado como el precursor del Nini, el sabio: 

 

―Distinguìa como nadie a las aves por la violencia o los espasmos del vuelo o por la manera 

de gorjear; adivinaba sus instintos; conocìa con detalle sus costumbres; presentìa la influencia de los 

cambios atmosféricos en ellas y se dirigìa que, de haberlo deseado, habrìa aprendido a volar.‖ 

(Delibes, 2014: 19) 

 

El Nini de Las ratas, gracias a su gran conocimiento de la naturaleza, se convierte en una 

especie de oráculo para la gente del pueblo y también en un consejero, que, a pesar de su condiciñn 

de vida, logra una posiciñn de santidad al que todos preguntan y piden consejos cuando tratan del 

oficio de la agricultura. El niðo usa del santoral como de un recurso mnemotécnico del que se 

ayuda, aðo tras aðo, la vida de los habitantes del pueblo que funciona mediante ciclos agrìcolas. 

Asì, él sabe cuándo hay que recoger, cuándo es buena la lluvia o cuándo es necesario que sople el 

viento. Asimismo, el santoral ayuda para todas las actividades de la vida rural: la matanza del 

marrano o la época para recoger cangrejos, todo en perfecta comuniñn con la naturaleza.  Además 

de ser visto como la herramienta de tipo religioso que ordena todo el conocimiento de Nini, el 

santoral sirve aún más como hilo por el cual transcurre la historia. En la novela no hay fechas 

concretas, sino puntos de referencia en el santoral conocidos por el mundo rural: ―En llegando San 

Andrés, invierno es‖ (Delibes, 2014: 26), ―Por San Baldomero el Nini descubriñ sobre 

Torregillñrigo el primer bando de avefrìas desfilando precipitadamente hacìa el sur‖ (Ibidem: 67), 

―Por San Clemente, alza la tierra y tapa la simiente‖ (Ibidem: 30), ―Por Nuestra Seðora de la Luz 

brotaron las centellas en el prado‖ (Ibidem: 130), ―Por San Juan, las cigüeðas a volar‖ (Ibidem: 

141). Más, su técnica también reside en la valoraciñn de la rica sabidurìa popular a través de dichos, 

sentencias y aforismos tal como ―Agua en junio trae infortunio‖ (Ibidem: 142). El uso del carácter 

laico del santoral  hace que la novela rompa completamente con el objetivo original del escrito, el 

de presentar las realidades del pueblo castellano en plena miseria en los aðos 60. La sabidurìa de 

Nini contrasta aún más con el intento original del autor y hace que la novela se convierta en una 

fresca realista del mundo rural espaðol de posguerra. 

A contraposiciñn con la vida rural de Las ratas y con la sabidurìa de Nini se sitúa la tercera 

novela importante de Miguel Delibes, Mi idolatro hijo Sisí (1953), novela ambientada en una 

capital de provincia a principios del siglo XX. La novela destaca dentro del mapa novelìstico de los 

aðos 50 en las que dominan las obras realistas objetivistas y cuando el análisis psicolñgico se 

confronta con cierto desprestigio, gracias a un personaje clave, el protagonista Cecilio Rubes, y a 

una época alejada del presente, que era la temporalidad que buscaban reflejar los neorrealistas y los 
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novelistas sociales. Lo interesante es que tal distancia histñrica no podrìa ser nada más que un 

disfraz, una modalidad de indicar lo que era, de hecho, atemporal. 

Para conocer a Cecilio, según muestra el narrador en tercera persona, hay que conocer el 

interior y no el exterior de este y sus signos sociales y culturales, y por ello el texto se centra desde 

el principio en unas divagaciones que tratan del fracaso de su matrimonio y de sus aspiraciones 

como hombre de negocios. 

La historia se narra fundamentalmente desde el punto de vista del protagonista pero 

aparecen también los puntos de vista de los personajes de relieve, para dar varios perspectivas cuyos 

conjunto resulta en una crìtica directa a una mentalidad clasista y machista, hasta que comienza la 

historia de Sisì, su hijo, cuyo nacimiento supone una mejora de las relaciones dentro de su 

matrimonio. 

Lo que nos interesa es la parte narrada de la infancia de Sisì, que se sitúa en la secciñn 

central y en el marco de los problemas que tiene el padre y su conducta poco modélica. Por eso se 

deben buscar los orìgenes de la rebeldìa de Sisì en la figura paterna. El niðo se convierte 

rápidamente en un elemento de orgullo paterno y la importancia que le concederá a éste lo 

convertirá en un niðo mimado, indisciplinado y en un rebelde, un ―apéndice de su egoìsmo‖ 

(Delibes, 2010c: 115) al que le dará lo que pida y al que le anticipará los deseos colmándole de 

caprichos.  

Los orìgenes de su indisciplina e indocilidad datan del momento en que el padre le exime de 

ser escolarizado. El niðo no va como los demás a la escuela, sino que tiene una tutora y a los once 

aðos, cuando entra en contacto con uno de los golfos del colegio privado, su amigo Ventura Amo, 

llega ser muy influido por éste y descubre un nuevo mundo, el mundo de la calle, y una nueva vida, 

del sexo, de la que Sisì, tal como su padre, llegará a ser un insaciable degustador. También más 

tarde, cuando Sisì cumple los dieciocho aðos empieza la Guerra Civil y aunque su padre procura 

por todos los medios librarle del peligro, Sisì muere en la guerra y el padre, incapaz de soportar el 

dolor de su ausencia, se quita la vida. 

El padre crea todas las premisas que el niðo llegue un egoísta, un segundo Cecilio Rubes, 

pero el ambiente en el que los dos desarrollan sus actividades hace que los dos adopten actitudes 

diferentes. Si bien Cecilio adopta una fachada de buen ciudadano, Sisì elige esta postura de rebelde, 

de desprecio y desafìo ante las normas sociales, postura concretada en actividades cotidianas a la 

vista y no a escondidas, como lo hacìa su padre. En definitiva, Sisì no es más que la víctima de los 

otros, de su padre y de su amigo, y tiene un destino trágico para terminar una vez más como vìctima 

de una guerra de que todos querìan huir. Y lo que critica Delibes es la decadencia de valores 

morales que reside en el individualismo de los dos, que se opone a un puritanismo y a una 

presunciñn fingidos. La conducta de los mismos, a contraposiciñn de lo que es en realidad, el 

comportamiento en el medio urbano ejemplifica una falta de consistencia entre esencia y apariencia, 

entre lo que se debe ser – el comportamiento ideal – y lo que se es realmente, problemática que, 

bajo la pluma de Delibes, adquiere universalidad y atemporalidad. 

El tipo del niðo mimado es mejor presentado en El príncipe destronado, novela que fue 

escrita en 1963 pero que fue publicada diez aðos más tarde. La novela protagoniza a un niðo de tres 

aðos, solo que el niðo representa el medio a través del cual Delibes construye en relato interesante 

lleno de sutilezas y crìticas de la sociedad citadina espaðola. De hecho, la originalidad de esta 

novela estriba en el reducido marco que el autor se ha impuesto, tanto en lo que concierne los 

lìmites cronolñgicos – la acciñn de la novela se desarrolla a lo largo de nueve horas en un dìa de 

diciembre, desde que Quico se despierta hasta que va a la cama – como en el hecho de tener la 

valentìa de centrar el peso de la anécdota sobre un niðo de tres aðos.  

La maestrìa de Miguel Delibes reside en realizar un verdadero juego literario: la 

interpretaciñn de los acontecimientos a dos niveles, desde la perspectiva del niðo y, al leer en 

subtexto, desde la perspectiva adulta, desprovista de inocencia. Por eso, la novela no es tanto un 

canto a la edad inocente, sino que una muy realista que trata de analizar las relaciones difìciles de 
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los niðos con el mundo adulto, sobre todo cuando estas son marcadas por conflictos que ellos no 

pueden alcanzar o comprender. En vista de estas consideraciones, Quico, el protagonista-niðo de 

esta novela alcanza un estatus de mediador en los conflictos de sus padres, elocuente por el hecho 

siendo el episodio de la riða de sus padres cuando ellos lo usan como intermediario para exponer 

sus reproches o incluso palabrotas. 

El mundo de los adultos que Delibes abre ante los ojos del lector es uno lleno de ausencia en 

todos los sentidos, de falta de afectividad, de conflictos amorosos (la madre y el doctor perecen 

tener una relaciñn), conflictos entre las generaciones (evidente en el enfrentamiento entre Papá y el 

hermano mayor, Pablo, a propñsito del deseo del primero de que el joven ingrese a la Asociaciñn de 

Excombatientes), y conflictos sociales (la relaciñn entre mamá y sus criadas). Y los conflictos entre 

los adultos y las conjeturas dramáticas que se apuntan a lo largo de la novela sñlo valen en cuanto 

rozan la psicologìa de Quico, el protagonista que parece, en las páginas de Delibes, una pelota que 

es lanzada de uno a otro, y que tiene sus miedos y preocupaciones infantiles, entre los cuales 

destacan el sìndrome del prìncipe destronado por una hermana menor. 

 

Para concluir, podemos decir que los personajes más desarrollados por Miguel Delibes a lo 

largo de su obra son los niðos, lo que fue un acto de valentìa en la época de su actividad literaria 

más destacada si pensamos en que a través del personaje-niðo Delibes nos presenta, indirectamente, 

los problemas más importantes de la sociedad espaðola de su tiempo. 

La sencillez y la sensibilidad con las que los personajes-niðos de la narrativa delibesiana, 

sean huérfanos, amigos, vìctimas, mimados o mediadores, son descritos o presentados, les 

transforman en personajes inolvidables y antolñgicos dentro de las obras de Miguel Delibes.  
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 Proza perioadei interbelice este, prin excelenţă, proza scrisă sub impulsul operei lui Marcel 

Proust, adică proza de analiză psihologică propriu-zisă. Astfel, prin apariţia ei, literatura română a 

câştigat un nou tip de roman, iar meritul revine Hortensiei Papadat-Bengescu. 

 Aceasta a punctat un moment hotărâtor în procesul de urbanizare a epicii. Creaţia obiectivă 

a scriitoarei trădează începutul orientării prozei spre zonele lăuntrice ale fiinţei umane. Deşi a 

început cu o proză autentică, subiectivă, cu inserţii lirice, au existat însă şi prefigurări de creaţie 

obiectivă, reflectate în operele ―Ape adânci‖, ―Sfinxul‖, ―Romanţa provincială‖, ―Femeia în faţa 

oglinzii‖, ―Balaurul‖. 

Însă, spiritul obiectiv este surprins în deplinătatea lui in ciclul românesc ce are în centru 

familia Hallipa: ―Fecioarele despletite‖, ―Concert din muzică de Bach‖, ―Drumul ascuns‖, 

―Rădăcini‖. Din punct de vedere stilistic, modul obiectivării este relatarea, o relatare, adesea, fadă. 

Relatarea e făcută de către un personaj, Nory Baldovin (în ―Fecioarele despletite‖) şi parţial în 

―Concert din muzică de Bach‖, dar îndeosebi de către naratorul însuşi, un narator omniscient şi 

omniprezent. 

Dacă primul volum al ciclului transmite cititorului doar ceea ce Miny află cu privire la 

familia Hallipa, în special de la Nory, în volumele următoare, rolul naratorului e preluat în 

întregime de autoare. Aceasta îşi atribuie cunoaşterea absolută a tuturor personajelor şi dreptul de a 

le judeca. Le dezvăluie faptele, trecute şi prezente, gândurile, intenţiile, caracterizându-le sau chiar 

etichetându-le. 

 Aceste intervenţii descalifică de obicei un romancier,însă, la Hortensia, ele au dobândit o 

funcţie creativă. Autoarea reuşeşte astfel să obţină rezultate remarcabile şi parcă creează iluzia 

vieţii. Romanele ei compun ―o mare frescă a vieţii noastre orăşeneşti‖ (Eugen Lovinescu), aducând 

în prim-plan oameni vii, a căror evoluţie e imprevizibilă, psihologii, destine. 

―Lenora şi Doru Hallipa, fiicele lor Elena şi Coca, bastarda perversă Mika-Lé, ―feminista‖ 

Nory, Lică Trubadurul, nenorocita Sia, pătimaşa Ada Razu, aerianul Maxenţiu, doctorul Walter, 

marele arivist, Dia Baldovin, Cora,  adolescentul Ghighi Drăgănescu, sinucigaşul, sordida şi nebuna 

Aneta Pascu, junele amorez Costel Petrescu, depravata Ninon Dragu sunt fiinţe reale, despre care se 

poate discuta, şi se discută, ca despre Dinu Păturică, Tănase Scatiu, Mara, Lică Sămădăul, Ion, Ana, 

Popa Man, Pîrgu, Stănică Raţiu.‖
1
 

                                                             
1 Micu, Dumitru, Scurtă istorie a literaturii române, Editura Iriana, 1995, p.163 
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Pe lângă ei se perindă şi alte tipuri de personaje, urmărindu-se evoluţia lor, ascensiunea, 

căderea, într-un tablou acaparant, care înfăţişează privirii peisaje, medii, ambianţe, cu imagini 

sugestive ale opulenţei şi trândăviei. Nory îi frecventează pe Rimi şi pe Drăgăneşti, în capitală, iar 

pe Hallipi îi vizitează la Prundeni.  Revede și locul în care s-a născut și a copilărit, Gârla. În opera 

„Logodnicul‖, Costel Petrescu bate în lung și în lat străzile bucureștene în căutare de aventuri și 

nimerește într-o familie promiscuă, mic burgheză. Prin această creație de oameni și de climate 

socio-morale, prin epos, romanul ciclic al Hortensiei devine, cum s-a afirmat, „o saga românească‖. 

Dacă în perioada interbelică afinitățile scriitoarei cu Proust au fost subsestimate de critica 

literară, în ultimele decenii acestea au fost evidenţiate cu insistenţă, subliniindu-se interesul ambilor 

romancieri pentru psihologiile contradictorii, pentru exteriorizarea unor funcții psihice generale și 

particulare, exercitate alternativ, revelarea succesivă a situației unui personaj în societate. 

În ceea ce privește tehnica literară, asemănările sunt minime, așa cum a subliniat întotdeauna 

și criticul Lovinescu, deoarece unul dintre romancieri recuperează „timpul pierdut‖, un timp relativ 

îndepărtat, iar celălalt reconstituie un trecut recent în cea mai mare parte. 

Literatura de maturitate a Hortensiei Papadat-Bengescu se întocmește în cea mai mare parte 

din scenarii proiectate pe spații de timp considerabil anterioare celui prezent, al relatării. Atât 

faptele dezvăluite de Nory, în „Fecioarele despletite‖, cât și acelea care fac obiectul relatărilor 

auctoriale  sunt reconstituite într-un mod în care, dimpotrivă, le împinge în trecut și nu le apropie de 

momentul narării. Situațiile sunt relatate așa cum și le amintește scriitoarea și nu prezentate astfel 

încât să rezulte aparența că se desfășoară chiar în durata istorisirii. 

Lumile celor două cicluri românești surprind spații existențiale diverse, care se deosebesc 

din punct de vedere social, deoarece se vor lumi inchise. Civilizaţia ilustrată e un tablou diversificat, 

fiind evidențiate stadii diferite ale ei. Asemenea prozei lui Proust, proza Hortensiei Papadat-

Bengescu zugrăvește o lume care caută să se izoleze sau să se facă inaccesibilă umanității din afară. 

La personajele ei surprindem anumite pretenții de aristocratism, care nu sunt decât impostură totală, 

„Lenora fiind fiica unui arhivar mizilean, Drăgănescu: feciorul cârciumarului Drăgan și al „babei 

Smoala‖, Ada Razu provenind din „făinari‖ de sorginte gitană, Rim având tata un „modest vameș‖, 

Walter, rămas orfan de mic, îmbogățindu-se prin căsătoria cu obeza Salema Efraim. Fiică de boier, 

Nory Baldovin e copil din flori, ca si „prințul‖ Maxențiu, făcut se zice, cu un „bătrân prinț‖ de o 

cântăreață de varieteu, Zaza‖. Doar Dia Baldovin are origine boierească neîndoielnică, ceilalți 

alcătuind o protipendadă de parveniți. 

Întâlnim și la Proust astfel de cazuri, deoarece noblețea baronilor, conților, prinților nu se 

remarcă prin autenticitate. În ciclul Hallipa, un simulacru de lume distinsă se descompune prin 

pătrunderea unor imigranți ieșiți de curând de prin subteranele societății. Cei care au „promovat‖ 

recent, copiază stilul de existență al celor cățărați anterior cu câteva trepte pe scara socială. Dacă ne 

gândim să identificăm o trăsătură comună a lumii Hortensiei și a lumii lui Proust, aceea ar fi 

snobismul, lumea personajelor scriitoarei fiind măcinată de boli și surpată în interior de matrimonii 

impuse. 

Elena Drăgănescu pregătește un concert, ca prinţesele și ducesele pariziene și întocmește cu 

mare exigență lista invitaților. În salonul de lux al doctorului Walter, unde se regăsesc expuse 

tablouri, covoare scumpe, obiecte de artă, se țin recepții somptuoase, iar în grădina din jurul lui, 

serbări. Atât în saloanele metropolei descrise de Hortensia, cât și în cele ale cartierului Saint 

Germain, se cultivă ca valoare supremă, modernitatea. 

Conversația e la rang înalt în romanele scriitoarei noastre, fiind și principala modalitate a 

creației, însă ceea ce individualizează opera și o încadrează în afara romanelor românești 

tradiționale este modalitatea inedită de analiză psihologică. Psihologia femeii în diferite ipostaze e 

descrisă magistral de Hortensia: pe stradă, în tramvai, în baie, în timp ce mănâncă. Sunt surprinse în 

mod revelator manifestări de psihologie juvenilă și infantilă, de psihologie senilă, de psihologie 

adulterină, de psihologie a pușlamalei agreabile, a bărbatului „fraier‖ și a celui cu simțurile 

pervertite. 
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Melancoliile personajelor, complexele, stările trăite de bolnavi, isteriile, măcinările 

lăuntrice, răbufnirile imprevizibile, toate alcătuiesc un tablou sugestiv al psihologiei umane 

surprinse în volumele scriitoarei. Totodată, sunt surprinse sugestiv involuții de toate felurile, în 

special ale personajelor feminine. Acestea sunt inhibate, neajutorate intelectual, traumatizate, 

dezavantajate fizic. 

Parcurgând romanele Hortensiei, ai senzația, ca cititor, că ești pus în direct contact cu 

vibrația interioară a fiecărui personaj, cu lumea lui sensibilă. Autoarea adoptă, în toate aceste 

romane ale perioadei „obiective‖, poziția și optica unui cronicar anonim, perfect obiectiv. Nu se 

limitează însă doar la a observa, doar la a înregistra. Face în permanență abstracție de sine însăși, nu 

ascunde nimic. Totul e dezvăluit, în mod minuțios și calm, ba chiar necruțător. 

 Obiectivitatea nu exclude relatarea participativă. Aprecierile autoarei sunt imparțiale. 

Niciun personaj nu e privilegiat, persecutat. Se aplică aceeași metodă de analiză tuturor.  

În mod instinctiv, romanciera a ajuns să creeze în convergență cu una dintre orientările 

dominante în proza europeană a secolului și nu doar, un spirit de obiectivitate. De aceea, a fost în 

căutare de noi istorii, drame, psihologii. Chiar scriitoarea a subliniat că, în lumea pe care o 

surprinde, aceasta nu e aleasă din specimenele excepționale, ci dintre oamenii din realitatea 

cotidiană, cu fapte uzuale. Își motiva alegerea prin convingerea că, în realitatea pe care o 

analizează, uzuală, poate identifica mult mai mult caracter. 

Prin romanele Hortensiei, s-a produs o schimbare și în literatura română, în sensul că 

personajul nu mai este acel „erou‖, nu mai parcurge situații-limită, nu mai este surprins prin 

dominantele firii sale. Atenția e concentrată acum tot mai mult asupra existenței cotidiene, 

stereotipe, a faptelor obișnuite. 

Hortensia Papadat- Bengescu deschide la noi drumul literaturii de analiză, romanele ei 

excelând în sondajul psihologic adânc, nu şi în creaţia de tipologii. Aşa cum specifica şi criticul 

Ibrăileanu, nu există romancier care să poată renunţa total la creaţie, deşi întreprinde cea mai 

amănunţită explorare a sufletului omenesc. Accentul cade pe stările sufleteşti , nevroze, sentimente. 

Amorul capătă forme diferite în „Concert din muzică de Bach‖, intimidat de convenţii la Elena 

Drăgănescu, calculat, cinic, neruşinat la Ada Razu, morbid la profesorul Rim. Mediul descris de 

autoare se poate încadra din punct de vedere sociologic într-unul fără morală, fără gust, fără tradiţii.  

E ilustrată lumea parveniţilor îmbogăţiţi de după război. Lică Trubadurul a fost plutonier-

major în armată, milionarul Drăgănescu e descendentul unei familii de cârciumari, Ada Razu e fată 

de făinar. Cu toate acestea, sufletul lor e încă primitiv, grosier, din civilizaţie împrumutând parcă 

doar confortul. Sunt lipsiţi de estetică, de senzualitate, sunt brutali, fără reticenţe.  

Totodată, literatura practicată de Hortensia e una feminină, ea unind lirismul inerent 

sufletului feminin cu spiritul analitic, ajungându-se la o fuziune de tip stendhalian, în care 

autoobservaţia lucidă amplifică viaţa emoţională. Lovinescu aprecia că lirismul scriitoarei nu 

rămâne doar în faza simplei explorări, nu exprimă doar revoltă, nu e o forţă elementară şi 

inconştientă. El vine dintr-o sensibilitate vibrantă. Sunt asociate două forţe contradictorii, emoţia şi 

analiza, care dau literaturii scriitoarei un caracter patetic. Această fuziune s-a produs însă de-a 

lungul evoluţiei ei, de la notaţia lirică la epica obiectivă, de la „Ape adânci‖ la „Rădăcini‖. 

Despre volumul ‖Ape adânciŗ, criticul Ibrăileanu afirma că se remarcă prin originalitate şi 

caracterul eminamente feminin, prin repertoriul infinit de senzaţii fine, variate, nuanţate. Literatura 

feminină a Hortensiei Papadat- Bengescu proclamă apetitul de viaţă potenţată, bucuria de a trăi 

intens şi înalt, drepturile imprescriptibile ale naturii individuale şi protestarea împotriva 

prejudecăţilor care se opun acestei concepţii. După încetarea colaborării cu „Viaţa românească‖, 

entuziasmul criticului la adresa scriitoarei s-a diminuat, toate cărţile pe care aceasta le-a publicat 

după această perioadă fiind socotite erori artistice. A fost însă fidelă cercului‖ Sburătorul‖, de la 

şedinţele căruia nu lipsea niciodată şi în cadrul căruia se bucura de o admiraţie fără margini, 

ajungându-se să fie considerată nu numai creatoarea romanului orăşenesc, dar şi singura noastră 

scriitoare de talie europeană. 
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Hortensia Papadat-Bengescu este prima scriitoare din literatura română care promovează 

conceptul de feminitate în cadrul romanului interbelic, analizând cu luciditate şi curaj profunzimile 

misterului feminin, remarcându-se o preocupare aproape obsesivă pentru anumite teme. În creaţiile 

sale sunt abordate teme diverse, precum dragostea, familia, maternitatea, erotismul, emanciparea 

femeii, parvenirea, cariera, snobismul şi tema eşecului. Intenţia este una polemică, deoarece se 

induce subtil dorinţa de a medita asupra şanselor de afirmare pe care le are feminitatea, într-o lume 

în care convenţionalismul, falsele valori, lipsa de scrupule, aparenţa sufocă aspiraţiile. 

―Romanciera femeilor‖
2
, aşa cum o apreciază  Pompiliu Constantinescu, este ‘‘fără îndoială 

scriitorul care a exercitat o înrâurire mai adâncă asupra romanului nou‘‘
3
, aducând inovaţii 

substanţiale romanului românesc sub raport tematic, structural şi stilistic, contribuind la procesu l 

urbanizării literaturii noastre, după aserţiunea criticului Eugen Lovinescu. 

Femininul, respectiv feminitatea dobândesc alte valenţe în proza modernă, în viziune 

romantică ideea de plenitudine feminină confundându-se cu iubire, carieră, familie, maternitate. 

Eşecul reprezintă adeseori factorul care duce la dezechilibru şi fracturează aspiraţiile. Romanul 

„Rădăcini‖ reprezintă‖ romanul a trei maniace: Aneta Pascu, Nory Baldovin şi Dia Baldovin, cu 

totul lipsit de o semnificaţie umană sau socială. Romanul are şi unele situaţii înduioşătoare sau 

pagini scrise cu artă, dar toate acestea nu reuşesc să şteargă atmosfera de muzeu patologic, cu statui 

de ceară puse într-o totală dezordine.‖
4
 

Astfel, asistăm la duelul dintre Nory, prietenă a Elenei Drăgănescu şi Dia, sora eroinei. Cea 

dintâi e fata naturală a moşierului Baldovin. Crescută ca atare, în educaţia ei s-au amestecat, cu 

inconştienţă, atenţia şi dispreţul, obligaţia şi dezinteresul. Nory e un fel de răzvrătită din ambiţie. E 

lipsită de feminitate, bărbătoasă, energică, face politică, avocatură, se preocupă de toate. Deşi se 

pare că dispreţuieşte total purtările distinse, o fascinează aerele de mare doamnă ale Diei, 

descendenta adevărată a Baldovinilor.  Între acestea ia naştere o ostilitate cu rădăcini profunde în 

trecut, Nory dorind, prin sora sa vitregă, să-şi recapete locul pe care socoteşte că l-a pierdut, pe care 

societatea i l-a uzurpat. Dia are sădit în sânge stilul de a se lăsa servită, de a socoti orice gest 

afectuos al ei un dar princiar. Fără să vrea, o jigneşte permanent pe Nory. Toate planurile acesteia 

eşuează. Dia nu reuşeşte să înţeleagă insistenţa surorii sale, o enervează, deşi Nory o întreţine.  

Degradarea umană e transpusă la nivel stilistic prin metafora bolii, deoarece spitalul, 

sanatoriul, cabinetul medical se transformă în spaţii de locuit ale bolnavilor reali sau inchipuiţi , atât 

în „Concert din muzică de Bach‖, cât şi în „Drumul ascuns‖ sau „Rădăcini‖. Familia Rim îşi 

inaugurează un cabinet medical exclusivist, care este şi reşedinţă, fiind rezervat protipendadei 

feminine a Bucureştiului. ―Cabinetul de consultaţie, foarte spaţios, era prevăzut cu tot confortul [...]. 

Cristalul meselor şi dulapurilor, uneltele variate străluceau: erau acolo canapele felurite cu resorturi 

complicate. Lina manevră una din ele care se înălţă şi se întinse tocmai ca masa operatorie.‖
5
  

Scriitoarea întocmeşte adevărate fişe de observaţie a personajelor sale, surprinzându-le 

manifestările maladive. Utilizează o terminologie ştiinţifică, cu rigurozitate, urmărind degradarea 

fizică, înregistrată cu voluptate. 

Foarte multe dintre personajele care populează romanele sunt medici, infirmiere, surori 

medicale, moaşe (Lina, Rim, Walter, Pejan, etc.). Lenora din ―Fecioare despletite‖ se căsătoreşte cu 

doctorul Walter, după divorţul de moşierul Hallipa, domiciliul din palatul Barodin fiind o anexă a 

sanatoriului de lux, pe care acesta îl deţine. ―Corpul de casă, vizibil de pe şosea, la stânga rondului 

întâi ce leagă Calea Victoriei cu aleea păduricii bucureştene, clădire cu aspect de castel bavarez, era 

numai centrala instituţiei; trei pavilioane impunătoare şi noi erau simetric repartizate înapoi în 

mijlocul parcului şi legate de corpul principal prin lungi coridoare; pavilionul de chirurgie, cel de 

                                                             
2 Pompiliu, Constantinescu, Romanul românesc interbelic, Editura Minerva, Bucureşti, 1977, p.79 
3 Tudor, Vianu, Arta prozatorilor români,Editura Minerva, Bucureşti, 1988, p.226 
4 Valeriu, Ciobanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1965, p.233 
5 Hortensia, Papadat-Bengescu, Concert din muzică de Bach, Ediţia a II-a, Editura Albatros, Bucureşti, 1972, p.5 
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boli interne şi cel de boli nervoase; în fund, izolat sub ocrotirea brazilor şi a teilor, se afla un al 

patrulea pentru contagioase, cu stil de adevărat pavilion de vânătoare.‖
6
 

În acest spaţiu rece, Lenora rătăceşte parcă către alterare şi moarte. Va agoniza lent, în mod 

umilitor, în acest palat transformat din cămin în spital şi cavou. Cancerul îi degradează esenţa fiinţei 

şi a feminităţii debordante. 

Aşadar, Hortensia Papadat-Bengescu se dovedeşte a fi magistrală în descrierea procesului 

alterării umane, moralele şi fizice, în analiza patologiei şi a bolilor trupeşti sau sufleteşti, primind 

aprecieri din partea criticilor literari. A reuşit să pătrundă în adâncurile subconştientului, 

investigând universul fiziologic în toată semnificaţia lui, greu de transpus, de altfel, în epica literară. 

Se observă predilecţia romancierei pentru cazurile patologice, la autoarea „Rădăcinilor‖ fiind 

relevantă nu numai descrierea minuţioasă a bolii, ci mai ales legăturile complexe dintre fizic şi 

psihic. 

Boala mentală înrăutăţeşte starea fizică, influenţându-se reciproc. Fiind o bună cunoscătoare 

a psihologiei feminine, a fost preocupată în mod constant de evoluţia feminităţii, marcată de 

agregările şi de dezagregările vârstei, dar şi de cele sociale.Boala este semnul unui eşec, atât 

biologic, cât şi social, distrugând mai întâi femeia, apoi fiinţa. ‖Oprită astfel de la ravagii violente, 

distrugerea se făcea lent, chinurile erau suprimate, dar le înlocuia o indispoziţie morbidă, care 

încarcera tot organismul. Trupul acela condamnat nu simţea astfel nici energiile unor dureri care-l 

puteau uşura prin moarte şi nici nădejdea unei vindecări. Peripeţiile luptei dintre organism şi flagel 

erau împiedicate, puterile de atac erau reduse la neputinţă, cele de rezistenţă însă nu existau nici 

ele.‘‘
7
 

Rădăcinile bolnave sau fragile reprezintă pentru diverşi eroi din roman cauza unui final 

sumbru, motivele prăbuşirii fiind când patologice, când sociale. Preocuparea constantă a romanelor 

autoarei este patologia vieţii morale, susţinută fiind de o putere analitică surprinzătoare. „Ceea ce o 

interesează în cel mai înalt grad este zugrăvirea unui proces inevitabil de dezagregare a unei lumi 

precis conturate socialmente, în care germenele disoluţiei fizice şi morale începe a face ravagii.‖
8
  

Alterarea conştiinţei este adeseori consecinţa surpării maladive a individului. În acelaşi timp 

se înregistrează şi un echilibru între actele conştiinţei, recunoscute ca sănătoase şi acelea a 

tulburărilor psihice. Parcurgând romanele, putem observa siguranţa sondărilor morale, luciditatea 

analizei prin trăsături repezi şi incizii neşovăitoare. Dincolo de onorabilitatea aparenţelor burgheze, 

prozatoarea descoperă amănuntul infamant, care duce la dezumanizarea progresivă a personajului. 

Pulverizarea, destrămarea şi dezagregarea eului are o cauză ascunsă, devoalată în mod indirect. 

În romanul tradiţional femeia se identifică cu iubirea însăşi, relaţia de cuplu bazându-se pe 

sentimente sincere. Proza Hortensiei Papadat-Bengescu schimbă în totalitate viziunea despre iubire, 

deoarece semnele patologicului sunt surprinse şi la acest nivel. Retorica romanului interbelic 

dezaprobă abordarea subiectelor de acest gen, iar limbajul personajelor face trimiteri la teme greu 

abordabile sau chiar imposibile pentru epoca în discuţie. Se întrezăresc fie manifestările instinctuale 

exacerbate (Lenora, Mika-Le, Sia), fie răceala frigidă a Elenei, fie indeterminarea sexuală 

manifestată în cazul lui  Nory Baldovin. 

Semnificative sunt în acest sens cuplurile din ciclul Hallipilor, în care personajele au ca ideal 

căsătoria din dragoste, pentru ca mai apoi amorul să cedeze sub presiunea vectorilor adevăratei 

structuri sufleteşti. La primul nivel, scriitoarea urmăreşte evoluţia cuplului de la pactul erotic la cel 

social. Nu doar faţa descoperită a cuplului este asemănătoare la perechile Walter – Lenora, Ada 

Razu-Lică Trubadurul, ci şi dinamica internă a relaţiilor dintre aceştia. Fiecare este stăpânit de 

plăcerea maladivă de a fi victima celuilalt. Facerea si desfacerea cuplurilor este adeseori sub semnul 

bolii şi al morţii. Partenerii vechi cedează locul celor nou veniţi, părăsind scena pentru a se instala 

                                                             
6 Hortensia, Papadat-Bengescu, Drumul ascuns, Ediţia a II-a, Editura Albatros, Bucureşti, 1972, p.5 
7 Hortensia, Papadat- Bengescu, Concert din muzică de Bach, Ediţia a II-a, Editura Albatros, Bucureşti, 1972, p. 183-

184 
8 Mircea, Zaciu, Masca geniului, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1967, p.214 
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în sanatorii luxoase sau în sicrie somptuoase, însoţite de toată mascarada funebră. În locul pasiunii 

îşi face loc o simţire morbidă, apoi un interes nesatisfăcut, alimentat de mister şi urmărit de 

indignare. 

Dragostea apare şi în fanteziile personajelor labile psihic, precum Aneta Pascu din 

„Rădăcini‖. Ea îşi confecţionează iubirea pentru un personaj inexistent, căruia dorinţele sale refulate 

îi închipuie un profil strălucitor. 

Eroinele romanelor Hortensiei Papadat-Bengescu provin adeseori din familii dezmembrate. 

Familiile apar în prim-planul acţiunii sau uneori în fundalul acesteia, cu membri mai mult sau mai 

puţin numeroşi, principali sau colaterali. Relaţiile dintre aceştia pot fi clasificate în două categorii: 

matrimoniale sau filiale. Atât în „Concert din muzică de Bach‖, cât şi în „Drum ascuns‖, 

„Fecioarele despletite‖ sau „Rădăcini‖, sunt prezente cupluri destrămate, bazate pe materialism, 

parvenire, neîncredere, minciună. Metafora bolii şi moartea sunt redundante şi la nivelul acestui 

plan de posibilă împlinire feminină. Majoritatea partenerilor sunt afectaţi de maladii incurabile , 

părăsind cuplul într-un moment oportun , pentru cel rămas în viaţă. 

Relaţiile filiale şi materne din aceste opere sunt labirintice, atipice. Mamele sunt lipsite 

aproape total de dragoste maternă, semn distinctiv al unei alcătuiri interioare anormale, la limita 

patologicului. De cele mai multe ori, ele îşi manifestă făţiş repulsia faţă de propriul păcat, precum 

doctoriţa Rim sau Lenora. Sugestiv în acest sens este exemplul Elenei Drăgănescu-Hallipa, care se 

preocupă prea puţin de sensibilitatea fiului ei Ghighi şi îl sacrifică întoarcerii la pământ spre 

rădăcini. Ambiţia mamei de a-l face moşier va contribui la depresia băiatului şi-l va determina să se 

spânzure. 

Accentul cade de multe ori pe starea de bastard sau de orfan, altă transpunere metaforică în 

romanele Hortensiei Papadat-Bengescu a temei eşecului feminin. Orfanele sunt de obicei „fete din 

flori‖,care caută un protector sau o protectoare. Născute din legături pasagere, adeseori incestuoase, 

ele reprezintă secretul ruşinos al marilor familii, ascuns cu grijă şi o mărturie vie a unor greşeli 

trecute. Renegate de părinţi, parcă se oglindesc în comportamentul şi înfăţişarea lor însemnele 

urâtului . În alcătuirea lor fizică şi psihică există un defect sau o disfuncţionalitate majoră care le 

determină să fie diferite, apropiate de categoria monstruosului. Întreaga lor existenţă este pusă sub 

semnul eşecului încă de la naştere, prin originea lor incertă. Mai rar apare dorinţa de regăsire a 

rădăcinilor, ca în cazul lui Nory Baldovin. Este puternic manifestată preocuparea faţă de ereditate la 

copiii nelegitimi, care încearcă să atragă atenţia asupra lor fie printr-o purtare scandaloasă, fie prin 

încrâncenarea de a se impune printr-o agitaţie neobosită. Sugestive în acest sens sunt personajele  

Nory Baldovin, Sia. Bastarzii sunt consideraţi în operele scriitoarei germenii răului, care tulbură 

armonia aparentă a cuplurilor conjugale. Din punct de vedere social, sunt indivizi malformaţi 

sufleteşte, fizic, izolaţi, detestaţi de ceilalţi membri ai clanului.  

Afirmarea personalităţii pe plan social şi cultural joacă un rol important la personajele 

feminine din romanele bengesciene. Deşi manifestarea acestei dorinţe se poate observa în profesie, 

în artă, în viaţa publică, pentru multe dintre ele, reuşita mondenă e mai importantă decât cea 

profesională. În ciclul Hallipilor se evidenţiază superioritatea aristocraţiei latifundiare, chiar dacă e 

impostură sau împrumut, asupra burgheziei necioplite. Reflexul parvenirii sociale este snobismul, 

altă mască amară a eşecului feminin, deoarece acesta presupune mimarea rafinamentului şi 

păstrarea aparenţelor de morală impecabilă, iar preţul acestei mascarade este de obicei mare pentru 

personajele feminine. Culmea rafinamentului este reprezentată de cultura muzicală clasică. 

Concertul organizat în salonul de audiţii al Elenei Drăgănescu-Hallipa stârneşte interesul lumii 

mondene bucureştene. Este înfăţişată o lume care, din dorinţa de a supravieţui, trebuie să se arate 

strălucitoare mereu. Decadenţa morală şi spirituală a societăţii îi apare scriitoarei noastre ca rezultat 

al epuizării interioare. Ea tratează snobismul şi viaţa bucureşteană, reflectând în opera sa o societate 

proaspăt constituită burghez, care se degradează mereu, fie pe plan social, fie pe plan biologic. 

Stilul de viaţă al personajelor, orizontul închis şi meschin al preocupărilor , permanenta obsesie a 

conservării poziţiei sociale şi rivalitatea mondenă a grupurilor caracterizează romanele bengesciene. 
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Analizând marile teme ale romanelor Hortensiei Papadat-Bengescu, iubirea, familia, 

emanciparea şi snobismul din perspectiva personajelor feminine, se poate observa că toate sunt 

afectate direct sau indirect de eşec. 

Ochiul cercetător al romancierei înregistrează astfel prăbuşirea unei lumi, a unei umanităţi 

întregi sub verdictul neiertător al propriilor vinovăţii.  
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Abstract: Indeed, the polemist's tone bursts like a bloom in the subtext of his dramas as well as in 

the author's depressing, lucid vision, denying with indignation the soul gulf of the small or big 

bourgeoisie, crushing the shroud of conformism, or revealing moral crime. If in the Hortensia 

Papadat-Bengescu, another lucid mind, of a lucid but bold but flexible and ironic lucidity, the 

disintegration of the conformist envelope of relations in the capitalist society was done with a near-

savage cold, Camile Petrescu's polemic reaches up to the heated denial, and the author's tone, 

participative, knows all the ranges: from subtle irony to vehemence and anger. 
Camil Petrescu, in his preferred heroes, different in his social dimension, always designs himself diverse, 

sides of his personality. I live plenary and fervently in the flesh and blood of the characters, re-editing in 

different epochs, the drama of his life. Without being mistaken in believing that it is an absolute identity 
between the life of the author and the hero's life in his dramas, one can emphasize this particular intimacy 

between the literary act and the social-moral biography of the writer, himself an exponent of an entire 

category of intellectuals . 

He was told that the main character of his literary works is Camil Petrescu himself, the inadaptable 
intellectual, in relation to the structures of the society in which he lives. Its inadaptability has as its premise 

at least three subconflicts, all of equal importance, all fundamental: the individual's conflict with himself, his 

conflict with society, the conflict with the universe. 
It can be said that the real theme of Camil Petrescu's literature, the fundamental theme, is the intellectual 

hero; not something about him, but the human kind himself. Camil Petrescu is known and wants to be an 

intellectual, has the obsession of his own intellectual superiority by defending himself from the feeling of 
isolation. In all of his literature, the writer is questioning the existence of this hero, who fiercely seeks a 

,,modus vivendi" with the world, but which he does not find. But all attempts to approach the hero end up 

with a failure: almost everyone suicides, trying to commit suicide, or being suppressed by others. 

 
Keyword: intellectual, drama, crisis, conscience, modernism 

 

 

Intelectualul, cu bogata sa viață interioară, cu problemele sale morale, pătrunde în romanele 

interbelice, dintre care cele mai semnificative, în acest sens, sunt cele ale lui Camil Petrescu. 

Intelectualul lui C. Petrescu nu este tipul tradițional al inadaptabilului din literatura lui Vlahuță, 

Brătescu-Voinești, Sadoveanu etc., continuat prin Radu Comșa al lui Cezar Petrescu, ci un 

vizionar, un poet al activității intelectuale și al iluziei, comparabil cu eroul eminescian din proză! 

Învinși, ei nu cad penibil, ca aceste firi anemice, timide, mânate de complexe sociale, ci patetic 

precum eroii tragediilor antice zdrobiți de destin.
1
 

Se poate spune că există o ereditate literară permanent vizibilă la personajele sale. Se poate 

vorbi de o paternitate spirituală unică aproape, de o similitudine sugestivă între intelectualul îndră-

gostit sincer de absolutul ideal, zbătându-se în păienjenișul ideilor-iele, între scriitorul lucid, mereu 

dezamăgit și de aceea necruțător și eroii săi. Acestei paternități fecunde, îi datorează literatura 

noastră existența unor personaje remarcabile ca: Gheorghidiu și mai apoi Ladima, intelectuali 

onești, de o tragică inadaptabilitate din romanele Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de 

                                                             
1 Ivaşcu, George, Camil Petrescu: o simfonie intelectuală în Contemporanul, 13 aprilie 1969. 
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război și Patul iui Procust. 

Tot așa Andrei Pietraru (Suflete tari) și Gelu Ruscanu (Jocul ielelor) sunt mărturii ale unei 

paternități spirituale ce se perpetuează nuanțat în planul artistic. 

Camil Petrescu, în eroii săi preferați, diferiți ca dimensiune socială, se proiectează mereu pe 

sine diversificat, laturi ale personalității sale. Trăiește plenar și cu înfrigurare în carnea și sângele 

personajelor, reeditând în epoci diferite, drama vieții sale. Fără a cădea în greșeala de a crede că ar 

fi o identitate absolută între viața autorului și viața eroilor din dramele sale, se poate sublinia 

această intimitate deosebită între actul literar și biografia social-morală a scriitorului, el însuși 

exponent al unei întregi categorii de intelectuali. 

Compunând romane subiective, drame cu eroi foarte deosebiți între ei, Camil nu s-a uitat 

niciodată pe sine, astfel încât, în transparența tuturor dramelor și romanelor sale, cititorul 

întrevede o palpitare lirică și autobiografică, ceva ca amintirea experiențelor agonistice ale 

tânărului rămas nealterat chiar în scriitorul matur de mai târziu,
2
 scria profesorul Tudor Vianu, la 

moartea lui Camil Petrescu. 

Toate experiențele amare, cu care artistul va înzestra pe cei mai buni eroi ai săi, sau 

împotriva cărora va protesta arzător în polemicile purtate, sunt sugestive pentru felul în care 

societatea trecută își trata intelectualii. O spune chiar Tudor Vianu, prieten al scriitorului: Și cu 

toate că, în multele sale polemici, a vorbit adeseori despre sine și despre greutățile lui, el a făcut-o 

cu atitudinea omului care recunoaște în cazul său o situație generală, tipică pentru o categorie 

întreagă.
3
 

Într-adevăr, tonul polemistului izbucnește ca o vâlvătaie în subtextul dramelor sale, ca și în 

însăși viziunea deprimantă, lucidă a autorului, negând cu indignare golul sufletesc al burgheziei 

mici sau mari, sfărâmând învelișul lucios al conformismului sau dezvăluind crima morală. Dacă la 

Hortensia Papadat-Bengescu, o altă minte lucidă, de o luciditate tăioasă ca o lamă, dar flexibilă și 

ironică, dezghiocarea învelișului conformist al relațiilor din societatea capitalistă se făcea cu o 

răceală aproape savantă, la Camil Petrescu polemica ajunge până la negația înfierbântată, iar tonul 

autorului, participativ, cunoaște toate gamele: de la ironia subtilă până la vehemență și mânie. 

George Călinescu observa că: eroii lui Camil Petrescu au toți repeziciunea discursului și 

tonul acela tipic de iritație care sunt ale autorului însuși în scris, încât toți sub felurite veșminte par 

a purta capul multiplicat al vorbitorului la persoana întâia.
4
 

Ioana Lipovanu (într-un articol apărut în Luceafărul, 1965) încearcă o paralelă între Henrik 

Ibsen și Camil Petrescu, scoțând în evidență la ambii autori conflictul dramatic în planul conștiinței 

și gradul înalt de intelectualitate al personajelor, dar și modul personal al autorului român de a 

aborda temele: intensitatea pasională proporțională cu luciditatea, transformarea idealului colectiv 

în dezbatere intelectuală, individuală, precum și conflictul interior. 

Intelectualul, pentru Camil Petrescu, este cel ce gândește, care pune lumea în probleme, și 

el poate fi student, pictor, ziarist sau conducător politic (Danton, Bălcescu), comandant de oști 

(Pietro Gralla) sau militant socialist (Gelu Ruscanu, Praida), adică un om care-și asumă 

răspunderea ce-i revine prin condiția sa umană.
5
 

Cine studiază opera lui Camil Petrescu își dă seama că personajul de dramă nu poate fi decât 

un lucid, o ființă trăind sub semnul problematicului, mistuită de febra cunoașterii.  

S-a spus că personajul principal al operelor sale literare este Camil Petrescu însuși, 

intelectualul inadaptabil, situat în raport cu structurile societății în care trăiește. Inadaptabilitatea sa 

are drept premise cel puțin trei subconflicte, toate de o importanță egală, toate fundamentale: 

conflictul individului cu el însuși, conflictul lui cu societatea, conflictul cu universul.  

                                                             
2 Vianu, Tudor, Jurnal, Tinereţea lui Camil, p.47. 
3 Vianu, Tudor, Jurnal, Editura pentru Literatură, București, 1961, p.47; 
4 Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Fundaţia pentru Literatură şi Artă, 

București, p. 659. 
5 Georgescu, Paul, De la o noapte la alta, în vol. Polivalenţa necesară, Editura pentru Literatură, București, 1967. 
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Din punct de vedere al raportului dintre individ și societate, toți eroii lui Camil Petrescu sunt 

identici, indiferent de motivul care declanșează conflictul.  

Jocul ielelor prezintă prin Gelu Rușcanu, pe intelectualul care nu acceptă decât absolutul, 

dar care prin aceasta este exclus automat din realitatea socială vie. 

În Suflete tari Andrei Pietraru își creează absolutul prin credința fanatică în aristocrația 

spiritului în care el însuși se integrează, credință dezmințită de meschinăria materială a celor din 

jurul său. Danton, care pare a fi total opus celorlalți eroi ai autorului, omul viu, chefliu, petrecăreț 

este și el atât de absolut, în atitudinea și comportarea sa, încât devine el însuși un inadaptat, un om 

stăpânit de o dogmă. Radu Vălimăreanu din Mioara este omul care se adaptează la convențiile 

sociale, renunțând la propria personalitate. Ultimul este drumul lui Gheorghidiu, personajul pe care 

iubirea înșelată nu-l distruge; soluției erotice de realizare în viață îi urmează soluția realizării prin 

solidaritatea umană. 

Experiența războiului nu era pentru prima dată consemnată acum de scriitor. Ciclul morții 

(poeme scrise în 1917 pe front) exprima cu o vigoare nemaiîntâlnită în lirica noastră drama omului 

participant la un dezastru, în care el reprezintă un simplu element de figurație într-un spectacol 

absurd, inexplicabil în originile și finalitățile sale. Camil Petrescu, reprezentantul român al dramei 

intelectualului european, nu mai face din război un prilej de exaltare a virtuților și eroismului, 

reflectându-i în schimb haosul, mizeria și absurditatea. 

Cu un inegalabil simț al autenticului, versurile sale renunță la farmecul poetic, adaptându-și 

stilul procesului verbal, al jurnalului de înregistrare, sec, a cărui valoare stă doar în substanța lui 

care se comunică. Războiul va fi pentru intelectualul lui Camil Petrescu un mijloc de trăire 

individuală și colectivă absolută.  

Ștefan Gheorghidiu face parte din familia sufletelor tari: revolta lui izvorăște din setea de 

cunoaștere și din credința că nu există salvare fără curajul adevărului. El este un inadaptat superior, 

un cavaler; însuși titlul romanului amintește de poemele cavalerești, iar Gheorghidiu pleacă la 

război din motive de pură onoare și sete de cunoaștere. 

Individualist fără scăpare, d. C. Petrescu nu poate crea, în ordine masculină, decât bărbați 

după chipul și asemănarea sa, iar în ordine feminină decât femei instinctive și slabe, dacă facem o 

excepție pentru Ecaterina Boiu, eroina din Suflete tari, care nu e altceva decât o replică feminină a 

prototipului său masculin.
6
 

Se poate spune că adevărata temă a literaturii lui Camil Petrescu, tema fundamentală, este 

eroul intelectual; nu ceva în legătură cu el, ci însuși acest tip uman. Camil Petrescu se știe și se vrea 

un intelectual, are obsesia propriei superiorități intelectuale prin care se apără de sentimentul de 

izolare. În toată literatura sa, scriitorul problematizează existența acestui erou, care caută cu ardoare 

un modus vivendi cu lumea, dar pe care nu-i găsește. Dar toate încercările de apropiere pe care le 

face eroul sfârșesc printr-un eșec: aproape toți se sinucid, încearcă să se sinucidă, ori sunt suprimați 

de alții. 

Intelectualul nu este definit la Camil Petrescu prin profesie, ci prin pasiunea absolutului, 

singura care-l califică pentru rolul de erou de dramă. Eroul camilpetrescian este omul măsurilor 

absolute, al justiției absolute, al iubirii integrale, al adevărului absolut
7
. 

Pentru Camil Petrescu problema intelectualului a fost nu numai sursa principală a 

dramaturgiei și romanelor sale, ci și o preocupare constantă a eseistului și ziaristului. Dacă în operă 

intelectualul apare ca tip uman, în dezbaterile sale teoretice e privit sub aspectul statutului social, pe 

care încearcă să-i definească mai ales în eseul Despre Noocrația necesară, scris în 1924: 

Introducerea în istorie a intelectualului ca principiu regulator și de autoritate, reorganizarea și 

redistribuția socialului în ecuații condiționate intelectual, aceasta e ultima Revoluție... 

Și concluzia logică a autorului: Dacă intelectualitatea nu are și autoritate, cultura devine 

civilizație opresivă, abuzivă. Critica socială și politică la Camil Petrescu, dezbaterile teoretice sunt 

                                                             
6 Zaciu, Micea, Glose, Editura Dacia, Cluj, 1970, pp. 158-162. 
7 Râpeanu, Valeriu în O antologie a dramaturgiei românești (1944-1974), Editura Eminescu, București, 1978. 
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componente organice ale problematicii care l-a urmărit, aceea a intelectualului și a eroului 

intelectual. 

Cunoscută mai puțin în trecut, dramaturgia lui Camil Petrescu ocupă în ansamblul operei 

sale un loc tot atât de însemnat ca și romanele. După ce i-am parcurs opera, pot să afirm că, atât în 

proză, cât și în teatru, Camil Petrescu a oglindit, în perioada dintre cele două războaie mondiale, în 

primul rând problemele intelectualității românești, și anume destinul intelectualului român, care a 

refuzat să-și pună talentul în slujba burgheziei. Traiectoria eroilor lui Camil Petrescu reeditează, 

astfel, destinul intelectualului cinstit când este sărac, amar și pamfletar când este plebeu, tolerant 

când este stimulat, patetic și viforos, rareori culegând roadele eforturilor, dovedind însă întotdeauna 

acel amestec de pasiune, energie, sinceritate și inteligență, care este marca adevăratei personalități. 

Dincolo de deosebirile psihologice și categoriale, acest amestec de adolescență și intelectualitate 

leagă pe diferiții eroi ai epicii și dramaturgiei lui Camil Petrescu, unește pe un George Demetru 

Ladima de profesor Doctor Omu, pe un Gelu Ruscanu de un Ștefan Gheorghidiu, incluzând în 

aceeași familie de spirite chiar personaje istorice, pe un Danton sau pe un Bălcescu. În felul acesta, 

Camil Petrescu a anexat teatrului românesc un domeniu neexplorat până la el: lumea intelectualilor, 

punându-și înainte cele mai aspre dificultăți, neezitând să se angajeze, sub raportul problematicii, în 

situațiile cele mai complicate. 

Pornind de la definiția clasică a dramei, Camil Petrescu atribuie teatrului prioritatea în 

oglindirea ciocnirilor directe, în comparație cu posibilitățile altor genuri literare, văzând în dramă 

un câmp ideal de desfășurare a pasiunilor și energiilor intelectuale. Aceasta nu înseamnă că drama 

devine mai puțin o dramă de idei, piesa de teatru continuând să fie în primul rând, ca și în concepția 

ibseniană, un caz de conștiință. 

Experiența îndelungată a lui Camil Petrescu s-a întruchipat în opera sa prin două ipostaze 

esențiale: prima, a intelectualului modern, contemplativ, zdrobit de societate, a cărui evadare (în 

dragoste, artă) se soldează cu un eșec (Andrei  Pietraru, Ștefan Gheorghidiu, Ladima), și, a doua, în 

care eroii capabili de acțiune participă la mișcarea revoluționară, incapabili însă să-i înțeleagă 

mecanismul (Gelu Ruscanu din Jocul ielelor, Danton). A delimita locul și rolul intelectualului în 

revoluție a fost deci o preocupare constantă a scriitorului. Poate oare intelectualul să participe la 

revoluție cu întreaga sa ființă, cu toate visurile, idealurile și credințele sale, păstrând în același timp 

neatinse aceste idealuri și credințe? 

Scriitorul nu s-a împăcat cu un răspuns negativ 1a această întrebare și întreaga sa operă este 

mărturia unor înfrigurate căutări și a unor experiențe dureroase. 

În general, se poate vorbi de eroul lui Camil Petrescu, închipuindu-ne un spirit adânc și 

onest, modest și inspirat de o revoltă, de multe ori sterilă, împotriva societății. Și se pot stabili 

câteva coordonate ale acestui erou camilpetrescian: ei își duce existența până la capăt, cu o fatalitate 

tragică. În Patul lui Procust, Ladima se împușcă, tot așa face și Andrei Pietraru (Suflete tari); Pietro 

Gralla (Act venețian) se ostracizează, iar Radu Vălimăreanu (Mioara) este o ființă destrămată. Gelu 

Ruscanu (Jocul ielelor) se împușcă și el. Dacă nu ar fi trecut prin focul războiului, Ștefan 

Gheorghidiu ar fi făcut același lucru. 

Nici unul din eroii lui Camil Petrescu nu e dispus să accepte existența femeii numai 

temporal; el cere vieții idei In care să creadă nelimitat; femeii, în care se încarnează setea de 

absolut, o deplină înțelegere a condiției intelectuale în toate implicațiile ei. El nu supraviețuiește 

nici destrămării convingerilor sale intelectuale; el crede în sentimentul dictat de intelect, își 

raționalizează dragostea și ar vrea ca pasiunea să crească sub imboldul intelectului.  

Eșecurile în dragoste au la bază eroi de ordin intelectual. Ladima crede că a găsit în Emilia o 

inteligență calmă și egală, Vălimăreanu se bizuie multă vreme pe simțul estetic al soției, 

Gheorghidiu își închipuie că facultatea a făcut din soția sa o intelectuală; în Veneția sfârșitului de 

ev, alta pare locuitorilor singura femeie serioasă. 

Eroii lui Camil Petrescu au văzut Jocul ielelor, sunt îndrăgostiți de ideea lucrurilor, duc în 

suflet nostalgia bolnavă a absolutului. Astfel, Gelu Ruscanu nu poate concepe dreptatea decât 
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absolută, Emilia, dragostea, la fel, Ladima are o facultate înspăimântătoare de a-și hrăni singur 

himerele, care îi devorează existența. Tragică nu e atât condiția de viață a acestor intelectuali, ci, 

mai ales, neputința lor de a o examina cu toată luciditatea. 

Dacă autorul Jocului ielelor nu a fost bine cunoscut și evaluat ca dramaturg în epoca 

interbelică, precum și după război mulți ani la rând, unul dintre motivele principale îl constituie 

faptul că piesele sale, considerate inaccesibile nu numai pentru public, ci și pentru actori și regie, s-

au jucat prea puțin. Jocul ielelor, piesă care marca în dramaturgia interbelică un început, acela al 

dramei de idei și care va face apoi carieră în teatrul românesc, a fost jucată abia în anul 1965, deși 

era scrisă încă din 1918 și își aștepta cuvenita punere în scenă și variantă ultimă, aceea din anul 

1946. 

Teatrul de cunoaștere, pe care autorul îl denumește dramă absolută prezintă similitudini cu 

filozofia lui Husserl. Drama este orientată spre interior, spre zonele conștiinței personajului; 

personajul dramei absolute este o conștiință pură, iar tragicul său stă în faptul că pe parcursul 

dramei își va descoperi noi orizonturi ale propriei conștiințe (Addenda, p. 83). 

Autorul însuși fixează momentul genezei dramei în Addenda la Falsul tratat: Student, 

solicitat de toate contradicțiile și mirajele, mă întorceam pe înserate, într-o sâmbătă din mai 1916, 

cu obrajii încinși de invidie și dezgust, cu pumnii strânși de înfrigurare, de la rondul al doilea de la 

șosea. Este una din acele întâmplări absurde și semnificative, care îl ajută să-și dea seama că lumea 

asta nu e cea mai bună cu putință, că Leibnitz nu avea dreptate. Contrastul între desfrâul claselor 

stăpânitoare, ilustrate de bătăile de flori și groaznica măcinare de la Verdun, îl face să-și închipuie 

privirile spre mișcarea muncitorească, al cărui singur exponent la epoca aceea era partidul socialist. 

De altfel, în Jocul ielelor există mai mult decât o simplă aluzie autobiografică. Se găsește aici câte 

ceva din preocupările studentului Camil Petrescu, care în aceea vreme susținea o lucrare de examen 

intitulată Motivurile și scopurile acțiunilor omenești (1914) 

 Jocul ielelor nu este însă o dramă a luptelor clasei muncitoare împotriva societății 

burghezo-moșierești, ci tragedia intelectualului burghez cinstit, care s-a rupt de clasa sa de obârșie 

și caută în mișcarea muncitorească o soluție pentru propriile sale probleme, pentru propriile sale 

contradicții interioare. 

Director al ziarului Dreptatea socială, organ al partidului socialist, în preajma izbucnirii 

primului război mondial, Gelu Ruscanu duce o campanie violentă împotriva ministrului justiției, 

Saru-Sinești, pe care îl acuză de corupție, cerându-i demisia, promițând, în caz contrar, că publică 

un document ce-l va trimite de pe banca ministerială pe banca justiției. Este vorba de o scrisoare de 

dragoste a Măriei Sinești adresată lui, în care se afirmă că la originea averii soțului său stă o crimă 

comisă de acesta: ucisese o mătușă bogată și-i distrusese testamentul, devenind astfel unicul 

moștenitor. Stăpânit de ideea dreptății absolute, eroul este hotărât să meargă până la capăt în ciuda 

tuturor presiunilor, a șantajelor sentimentale. O mătușă, care i-a ținut loc de mamă, îi mărturisește 

un fapt zguduitor: tatăl lui Gelu Ruscanu și-a însușit bani de la o societate -al cărei avocat era- 

pentru a acoperi o pierdere mare la jocul de cărți. Nimeni n-a știut acest lucru, afară de Saru-Sinești, 

care, punând suma la loc, a evitat dezonoarea. Se mai adaugă un amănunt delicat: soția lui Saru-

Sinești iubește încă pe Ruscanu. Publicând scrisoarea, aceasta riscă să fie compromisă în mod 

public, problemă de conștiință peste care Ruscanu trece hotărât, considerând că dreptatea trebuie să 

triumfe cu orice preț: Dreptatea este deasupra noastră și e una pentru toată lumea și în toate 

timpurile. Profund tulburat în propriile sale convingeri, el nu rezistă însă presiunii realității și se 

sinucide chiar cu pistolul lăsat de fosta sa amantă, Maria, repetând destinul tatălui său... 

Actul acesta de disperare e urmarea unui miraj al absolutului ideilor rupte de viață care poate 

duce în necunoscut: ,,Jocul ielelor, (spune Ruscanu) un joc... un joc... și eu victima acestui joc..." 

Victima acestui negoț cu Ruscanu se rezumă la conflictul dintre concepția sa despre dreptate și 

condițiile concrete de viață, care nu corespund imaginii teoretice. Complicata urzeală de fapte din 

piesă demonstrează că ideea de dreptate nu trebuie concepută abstract, dincolo de timp și spațiu. 

Despre eroul central al dramei se poate spune că e lucid, o luciditate pornită dintr-o 
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supraconștiință. Nu trebuie să surprindă la un asemenea erou intransigența cu care nu-și cruță, 

pentru dreptate memoria părinților: Nu e nimic dacă suferă puțin și fotografia lui (a lui Grigore 

Ruscanu), și nu trebuie să surprindă când între inima sa și a Măriei stă lampa rece a min-ții, căci 

ultralucidul iubește cu conștiința, nu cu inima. Dragostea absolută nu poate exista decât în climatul 

dreptății absolute. 

Gelu Ruscanu nu înțelege că, din clipa intrării în acel joc al ielelor, libertatea de a acționa i-a 

fost anihilată, că evoluția sa va fi doar eventuala opțiune între două scenarii deja jucate, între a fi 

ucis și a se ucide pe sine. Eroul va alege însă scenariul propus de tatăl său al cărui chip îl urmărește 

fatidic pe tot parcursul dramei. Atâta vreme cât imaginea tatălui este o esență pură, Ruscanu poate fi 

justițiarul absolut fără pată. Relativizarea imaginii despre tată îi creează eroului premisele propriei 

tragedii: prin delapidare, tatăl se umanizase în ochii lui Gelu; prin sinucidere găsise singura cale de 

conciliere a spiritului său pur cu relativismul în care fusese târât. Întrevederea finală Gelu-Maria nu 

face decât să mai dezbată, cu o ultimă zvâcnire a conștiinței, o cauză de mult pierdută: absolutul pe 

care, obosit de viață, Gelu îl cere fostei femei iubite. 

Gelu Ruscanu e un vrăjit de ideea absolută a dreptății. Implorările femeii pe care o iubea și 

care îl iubea, întinarea memoriei sfinte a tatălui său, nici dreapta cauză a clasei muncitoare, pentru 

care lupta dintr-o adâncă și nobilă convingere, nu-l pot smulge din mirajul său. Pereat mundus fiat 

justiția, intransigența totală și definitivă față de orice compromis pare să fie deviza eroului. Avem 

de-a face cu personajul tipic al lui Camil Petrescu, și numai al lui, cu omul care înțelege realizarea 

destinului său printr-o confruntare absolută cu sine însuși. E vorba, în fond, de un nou erou 

romantic, care nu concepe greșeala lucidă, compromisul, nu cere și nu acordă circumstanțe, dar nici 

iertarea. 

Pentru un asemenea om, adevărul este mai întâi de toate certitudine. Fără certitudine nu 

există nimic, mai ales fericirea și frumusețea presupun permanența certitudinii. Când certitudinea se 

clatină, tot ceea ce îți mai rămâne de făcut pentru a nu rata realizarea ta ca om este să te 

autosuprimi, la timp, bărbătește și lucid, înainte de a te lăsa cuprins de lașitate sau de bătrânele 

forme ale compromisului și una și alta.  

Pentru Gelu Ruscanu, vrăjitul de iele, nu există nici Dumnezeu creștin, nici Nirvana serioasă 

și rece. Golit de idee, ca de sângele scurs prin deschizătura venelor, dându-și moartea în chipul cel 

mai lucid, el merge să întâmpine chiar neantul. 

Important nu este faptul că piesa a fost scrisă înainte de a se afirma ca dramaturgi Malraux, 

Camus ori Sartre, ci că este vorba de o capodoperă care poate fi pusă la originea dramei de idei, a 

teatrului românesc al cunoașterii, a dramei absolutului. Important este, de asemenea, și că în zilele 

noastre piesa se joacă cu sălile pline, dar și că valoarea literară a textului oferă citi-torului atent tot 

mai multe momente de încântare. Autorul, care și-a dorit cu atâta ardoare să se vadă reprezentat pe 

scenă, poate fi mulțumit. 

Autorul Jocului ielelor identifică drama cu actul în conștiința pură, numai în acest sens 

drama fiind după el autentică (după Husserl, autenticitatea înseamnă prezență în conștiință) (...). 

Nici un mod al conștiinței nefiind posibil fără intelectualitate, eroul esențial dramatic -trebuie să 

fie, în viziunea lui Camil Petrescu, un tip cerebral, în stare de crize sufletești de ordin cognitiv.
8
 

Mult mai semnificativă și mai puternică decât Mioara este piesa Act venețian. Pietro Gralla, 

viteazul comandant al marinei din cetatea dogilor, este un om de o mare forță spirituală. El ar voi să 

aducă gloria Veneției la strălucirea de odinioară, dar spectacolul corupției concetățenilor lui îl 

dezgustă profund și atunci caută realizarea idealului printr-o mare iubire. Femeia aleasă -replică 

misogină la Desdemona shakespeariană- este însă o fostă curtezană de rând. Nu numai că e capabilă 

să înșele pe bărbatul care o diviniza, dar e în stare să-l ucidă, pur și simplu pentru a salva viața 

amantului ascuns după o perdea, un cicisbeu de rând, Cellino. Ultima scenă e crâncenă. În timp ce 

eroul caută să se asigure încă o dată de iubirea femeii, nu pentru altceva decât pentru a găsi vieții un 

sens, Alta joacă o comedie sinistră și în spate mânuiește pumnalul ucigător. 

                                                             
8 Piru, Alexandru, Camil Petrescu, teoretician literar, în Viaţa românească, anul XX, nr.4, 1967, pp. 89 -92. 
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Când Pietro se întoarce din întâmplare și descoperă pumnalul ridicat asupra sa, omul din el 

se frânge total, ca sub o năruire a destinului. Bărbatul care înfruntase de atâtea ori moartea pe mare 

și în nenumărate bătălii are un zâmbet de dispreț nemărginit, de descurajare, de înduioșare asupra 

propriei lui soarte, se întoarce de tot cu fața în sus... își rupe haina la piept... și-i arată, cu dezgust 

nemărginit de sinucigaș, locul unde să lovească. Femeia lovește și Cellino, ieșind de după perdea, 

spune simplu de tot: Din ce am scăpat… 

În Act venețian, scriitorul reia problema neputinței omului de a atinge perfecțiunea prin 

dragoste. Chiar și Alta, femeie superioară, trădează pe Pietro, dovedindu-se nedemnă de marea lui 

dragoste, incapabilă de a se ridica în sfera sublimului (de altfel, ca și fata de împărat din Luceafărul 

eminescian). Act venețian era întâia încercare a autorului de a aborda istoria într-o lucrare 

dramatică; aceasta s-a convertit până la urmă într-o dramă a neîmplinirii erotice. 

Ideea din Act venețian e aceea din Patima roșie. Cellino e un Rudi, care a sedus cu inocență 

și fără eroism o sumedenie de femei. Alta, specie de Tofană, îl terorizează cu o dragoste gravă care 

nu e în obiceiurile lui de biet cățel. Alta și-a găsit și ea un fel de Castriș, pe Pietro, comandantul 

flotei venețiene. Se întâmplă ca soțul să vină pe neașteptate acasă, Alta ascunde pe Cellino și are 

tăria de suflet, spre a nu fi surprinsă în culpă, să ucidă pe Pietro. Astfel înnoită, piesa e de un mare 

dramatism și când Cellino iese din ascunzătoare, poltroneria lui e într-o bună măsură înțeleasă de 

spectator. 

Eroii lui Camil Petrescu se îndrăgostesc pe baza unui sincer sentiment de valoare a femeii, 

chiar dacă nu i se cere prea multă intelectualitate. Gelozia este o dramă a inteligenței și pasiunile se 

rezolvă în lungi dezbateri pentru descoperirea adevărurilor generale. Răspunzând criticii literare, 

care-i atrăgea atenția că adevăratul îndrăgostit trebuie să fie plat și fără spirit critic (George 

Călinescu), într-o versiune modificată a Actului venețian, autorul pune pe Pietro să zică: Ai fi putut 

să-mi placi ca femeie, fără să am încredere în tine... O slăbiciune, o infirmitate adesea îi ține legați 

pe ceilalți bărbați de o anumită femeie și acceptă situația cu resemnare și luciditate... aș da tot 

aurul meu să fiu și eu în cazul acestor bărbați pe care acum mai ales îi înțeleg prea bine... 

Suflete tari este o replică la romanul lui Stendhal, Roșu și negru. Acțiunea dramei este 

plasată în toamna anului 1913 în casa lui Matei Boiu-Dorcani, ultim descendent în linie bărbătească 

al unei vechi familii boierești. Andrei Pietraru iubește fără speranță, de șase ani, pe Ioana, fiica lui 

Matei. Făcuse studii strălucite de istorie, dar eșuase ca simplu bibliotecar-arhivar în această bătrână 

casă boierească, angajat să clasifice actele familiei.  

Refuzase o căsătorie extrem de avantajoasă cu o domnișoară Mărculescu. Tânărul de 30 de 

ani își propune, fără a fi citit Le Rouge et le Noir să facă exact ce hotărâse Julien Sorel, adică să 

cucerească până la o oră dată pe fata patronului ori să se sinucidă. El vrea să probeze că un fiu de 

țăran poate cuceri dragostea unei femei dintr-o castă socială nobilă. Și-a zădărnicit viața și visurile 

ca să poată trăi în umbra acelei ființe superioare, o aristocrată mândră, de o frumusețe fără replică, 

temperament romanțios, a cărei ascendență a scăpat de la spânzurătoare un haiduc, căsătorindu-se 

cu el. Andrei e un timid și un învins; în fața ei, își pierde firea și se fâstâcește. Cu toată împotrivirea 

boierului, Ioanei i se pare a descoperi în fiul de țăran, un suflet tare. Acesta, la rându-i, gândește 

sigur de sine: Are să mă iubească (...) are să vadă că am un suflet de stâncă, are să descopere că în 

umbra ei a fost un prinț adevărat al sacrificiului și devotamentului. Și ca o supremă exasperare a 

acestei iubiri înăbușite, Andrei ia hotărârea ca, dacă până la ora 12 din noapte nu va fi sărutat, în 

iatac, mâna Ioanei, să-și sfărâme tâmpla cu revolverul. 

Pentru a fi iubit de o tânără fiică de nobili, eroul lui Stendhal avusese nevoie de luni (și 

poate ani); Andrei Pietraru reușește după o singură discuție, temerară și încordată. Ioana cade în 

brațele bibliotecarului, nevoit să mărturisească bătrânului totul. Marea, adevărata dramă din piesă se 

dezvăluie. Acest izvor de demnitate, de bătrânețe calmă își iese din matcă ca sub impulsul unei 

groaznice furtuni lăuntrice. 

Bătrânul va părăsi castelul, Ioana și Andrei se vor iubi în voie. Însă, o scenă de despărțire 

duioasă între Elena și Andrei –nevinovată, dar semnificativă și pe care o surprinde Ioana,- sfârșește 
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totul. Crezându-se trișată, Ioana, o clipă îmblânzită, redevine batjocoritoare, strivindu-l cu vorbele: 

suflet de slugă. 

Andrei se sinucide ca să convingă de iubirea lui pe Ioana, pentru că i-a murit sufletul. E o 

replică usturătoare dată aroganței sufletelor tari din neamul lui Boiu-Dorcani. 

Și Ioana și Andrei sunt intelectuali, dar dincolo de intelectualitate îi pândește neîncetat 

buruiana otrăvită a deosebirilor de mediu, de mentalitate transmisă din generații în generații.  

Camil Petrescu, vorbind despre Andrei Pietraru, scria că acesta nu are nimic comun cu eroul 

lui Stendhal, în ciuda faptului că, privită de departe, situația sa poate să pară la un moment dat 

identică aceleia lui Julien Sorel, bibliotecar în casa marchizului de la Molle. 

Că Andrei Pietraru nu ar fi un ambițios calculat, rece, care râvnește o poziție socială. Că el 

ar dori doar dragostea Ioanei. Dar este tot atât de adevărat că granița dintre caste nu putea fi 

ignorată și n-a ignorat-o nici dramaturgul. 

Suflete tari nu este deci numai o dramă a incertitudinilor în conștiință, ci și o dramă cu 

puternice implicații sociale. Sinuciderea lui Andrei înseamnă că iubirea nu poate fi deplină, că omul 

nu se poate realiza prin iubire, deoarece se lovește de zidul gros și negru al prejudecăților de castă. 

Andrei credea cu naivitate că orgoliul său izvorât din conștiința propriei valori morale și intelectuale 

prețuiește cel puțin tot atât cât rangul boieresc al Ioanei. 

În Suflete tari, Andrei Pietraru plătește scump, cu mulți ani din viață o victorie ipotetică (în 

final, după încercarea ratată de sinucidere, din dorința de a-și dovedi iubirea, Andrei evadează din 

joc), în timp ce Ioana moare. Ea nu are curajul să rămână nici asemenea modelului livresc 

(domnișoara de la Molle), nici asemenea celui real (Suzana Boiu). Pe ea o usucă (a rămas 

împietrită, sprijinită de bibliotecă), ceea ce pe Andrei îl învie; unul rămâne în carte, păpușă a 

cărților citite, altul evadează, depășește momentul de criză rupând vraja. 

Eroul se luptă cu niște mori de vânt, pentru că în secolul XX și în România un tânăr 

excepțional dotat, frumos și inteligent, cu origine cât de joasă, poate oricând frânge ifosele unei 

domnițe și cerbicia unui tată chiar și un încăpățânat, fie el în ideea de noblețe a neamului său.  

Andrei vrea să-i demonstreze femeii iubite că este un erou și numai pentru că ea nu-i crede 

capabil de un gest mare, el este gata să-și zboare creierii. 

Andrei Pietraru este, ca și Gelu Ruscanu, un posedat de o idee absolută, un rătăcit sublim în 

ea. Poate de aceea dramaturgul pune pe pozitivul Culai să se adreseze prietenului în felul următor: 

Omule, toate drumurile pe care puteai să le apuci în viață duc până la capătul lumii. Cum naiba de 

l-ai ales tocmai pe acesta, de te-ai înfundat aici?, la care Andrei răspunde:  

 Ei, Culai... Și într-o iubire poți să ajungi până la capătul lumii. 

Nu putem ști dacă în cazul lui Andrei Pietraru e vorba de iubire adevărată, ori numai de 

dorința realizării prin iubire.  

Și ca scriitor și ca lector, se arată dramaturg, indiferent pe apele liniștite ale pozițiilor 

normale, dar cu simțul precis al momentelor de tensiune dramatică, al situației violente, 

culminante, prin care a și reușit pe scena Teatrului Național cu Suflete tari.
9
 

Ca și Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu și George Călinescu  și Camil Petrescu a fost dintre 

puținii scriitori români, între cele două războaie, care au militat pentru dobândirea demnității 

intelectualului, pentru recunoașterea muncii scriitoricești, pretinzând respectul cuvenit acestei 

activități. În articolele sale din Săptămâna muncii intelectuale sau din Cetatea literară, reviste pe 

care le scria uneori aproape singur, Camil Petrescu a ținut prezent interesul pentru destinul acestei 

categorii de oameni în România burgheză. Și dacă scriitorul greșea, atribuind caracteristici de clasă 

intelectualității, verbul său iritat, nervos făcea însă cunoscută o stare de fapt reală, referitoare la 

condiția de atunci, a creatorilor de valori spirituale: Fapt e că intelectualul, creatorul de valori... a 

fost totdeauna ca și azi un sclav, un exploatat...
10

 

Camil Petrescu făcea această afirmație după ce fusese consacrat în 1922 autor dramatic, cu 

                                                             
9 Lovinescu, Eugen, Scrieri 2. Memorii, Editura Minerva, București, 1971, p. 273; 
10 Interviu luat de Felix Anderca în Mărturia unei generaţii, Editura pentru Literatură Ciornei, București, 1929, p. 247. 
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piesa Suflete tari, și după ce scrisese Mitică Popescu, Act venețian, Danton, Jocul ielelor și Mioara. 
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Abstract:The publishing of the Blue Notebook represents the recovery of a destiny deflected from the 

communist regime. The limitations and horror of a totalitarian regime determined him to find his exegetical 

mask of speech by mediators, who allowed him to write about his own beliefs, about theologians and 
philosophers who were not accepted by the political regime, enabled him to re-write the literary work of 

other authors. The diary does not have only the mission to tell about facts happened during a period of time, 

but it unveils the wise Balotă, reveals the deep truth which stands at the basis of his critics. The Blue 
Notebook offers ways of decyfring the text of the Transylvanian reviewer, obliging us to read again, from this 

point of view, his texts during that epoch before 1989. The essays, the religious meditations and 

philosophical thoughts presented in this notebook build the critical vision of the exeget, thus the challeges of 

his review belong with the ability of the reader to identify the specific autoconfession, even though he writes 
about others. 

 

Keywords: diary, literary review, keys, mask, identity  
 

 

 „Orice mare critic este un răsturnător de valori și un instaurator de valori.‖ (Balotă, 1997: 438) 

 

 Îl putem numi pe Nicolae Balotă un mare critic prin faptul că a reașezat valorile criticii, ale 

poeziei și ale romanului, recunoscând tendința lietraturii de evoluție, de acordare la valorile 

europene. Critica sa, meditațiile religioase (scrise abia în libertatea exilului și a democrației când se 

bucură de o recuperare intectuală) sau proza narativă confesivă îl dezvăluie pe criticul ardelean 

scriind despre sine, chiar și atunci când scria despre alții. Acest om al pasiunilor devoratoare poartă 

în sine drama unui destin deviat de „fiara roșie‖, dar alege să se transcrie pentru a prinde viață la fel 

ca personajele lui Pirandello: 

„Directorul: Unde e textul? 

Șase personaje: E în noi, domnule. Drama e în noi; […] și suntem nerăbdători să o reprezentăm 

așa cum ne împinge pasiunea din noi!‖
1
. 

Așadar, pasiunea este elementul catalizator și „o pasiune－pasiunea cuvântului între altele－nu 

poate să supraviețuiască decât dacă este împărtășită.‖ (Balotă, 1971:8). Or, libertatea de exprimare a 

fost multă vreme un orizont mult prea îndepărtat, iar scrierile sale de suflet au avut statutul de 

literatură pentru sertar. După ani de anchete, de cenzură, de recluziune și de domiciliu obligatoriu, 

găsește soluția pentru a scrie, pentru a împărtăși fără a-și expune direct intențiile și convingerile. 

Aflat la Lătești, o cârtiță ce săpa sub casă îi oferă o experiență tulburătoare, având imaginea unui 

alter-ego cu animalul din vizuina lui Kafka
2
: simte încă pericolul, mereu prezent prin percheziții 

inopinate. După eliberarea din domiciliu obligatoriu, decide că singura cale este să fie „cât mai 

ascuns, să înaintez ... mascat‖ (Balotă, 1999:18), având convingerea, după 1965, că trebuie reînnoit 

totul sau pierim.  

Așadar, exprimarea indirectă, prin mediatori, îi oferea posibilitatea de a găsi pretexte literare 

pentru a atribui altora propriile sale reflecții, critica sa literară îi oferea masca exegetică perfectă ce 

                                                             
1 Luigi Pirandello, Teatru, Studiu introductiv de Florian Potra, Editura pentru Literatură Universală, București, 1967 
2 „Asemenea sobolului din Vizuina, îmi croiam drum de unul singur, în întuneric, atent la primejdiile din jur, 

însângerându-mi creștetul, ca și acela, tot scurmând în lutul cuvintelor‖(Balotă, 1999: 14) 
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„ascundea și revela în același timp‖ (Balotă, 1999: 12). Exprimarea aluzivă îi permite să-i aducă în 

eseurile sale pe filosofi sau teologi ce nu erau agreați de regim, să insereze motive religioase și 

reflecții filosofice, părând mereu că scrie despre alții, dar întotdeauna mărturisindu-se pe sine, 

transformându-și cititorul în complice
3
. 

Publicarea Caietului albastru este pentru cărturar împlinirea la care visa și lucra încă din 

adolescență. Notele din Însemnările unui adolescent teribil, deși scrise când avea 15 ani, trădează 

maturitate în planificarea propriului viitor dar și o atentă observare a acțiunilor politice și a 

consecințelor acestora din timpul celui de-al doilea război mondial. Însemnările debutează cu 

precizarea faptului că era preocupat de câțiva ani să-și facă un jurnal, adică din momentul când 

începuse să-și facă planuri de viitor. 

Țelurile pe care și le fixează s-au păstrat, într-o mare măsură de-a lungul timpului, chiar și în 

Caietul albastru: „Îndemnurile pe care mi le fac la început sunt: să fiu absolut imparțial asupra 

acțiunilor mele și ale altora, să caut să fiu precis. Să caut să fiu ordonat în însemnarea zilnică a 

activității mele.
4
 

Jurnalul－evocarea mea se oprește asupra ediției a treia, 2007－ surprinde prin aspectul său 

dual: alternând însemnările din Timp mort cu completările, amintirile și reflecțiile din Remember. 

Timpul mort „reprezintă un amestec de adevăr și ficțiune‖ (II, p. 354) și este o metaforă menită să 

înlocuiască atrocitățile epocii comuniste și degradarea individului supus unei monotonii zilnice. 

Între Timpul mort și Remember nu există o ruptură, ci se completează la fel ca piesele unui puzzel, 

formând un întreg și situându-l pe autor în dar și deasupra întâmplărilor deoarece are posibilitatea 

de a oferi o închidere (după aproximativ 40 de ani). Această întrepătrundere este atât de specifică 

lui Nicolae Balotă deoarece toate operele sale se îmbină și formează un întreg. Cum ar putea un 

Jurnal să se întrepătrundă cu un volum de eseuri critice/ o monografie sau cu un volum de meditații 

religioase? Caietul albastru conține cheile textului critic al eruditului, deoarece scrierile sale își au 

punctul de plecare în motivații de ordin intim －așa cum mărturisea cărturarul.  

Soarta Caietului este cel puțin interesantă: în noaptea de 2 spre 3 ianuarie 1956, tânărul Balotă 

este arestat. Știind că în geanta cu cărți are materiale care l-ar incrimina, decide s-o abandoneze. Un 

tânăr care a asistat la arestare și care îl cunoștea pe Balotă, ia geanta și o predă în gară la Obiecte 

pierdute, apoi îl anunță pe Negoițescu. Nego realizează că singura care ar putea descrie conținutul 

genții este mama lui Nicu. Aceasta merge și recuperează geanta, iar Negoițescu o roagă să-i 

încredințeze lui Jurnalul. După arestarea prietenului cerchist, Caietul ajunge în garajul „lipsit de 

mașină‖ al soților Regman. După ce Balotă părăsește țara, Jurnalul  se pierde din nou, iar după nouă 

ani de închisoare și doisprezece de străinătate, memorialistul îl recuperează intact; aproape intact 

pentru că acum conținea o însemnare a „păstrătorului‖: „E singurul prieten care m-a înțeles cu 

adevărat. Care a crezut în mine […] deși a fost prietenul cu care prietenia s-a creat cel mai greu. 

[…].‖(II, p. 536). 

În Prolog, eruditul relatează momentul arestării care ar fi trebuit lăsat pentru Epilog, asta dacă 

ne gândim la ordinea cronologică a faptelor. Or, criticul ardelean face această inversiune cu scopul 

de a introduce cititorul în ceea ce înseamnă Timpul mort. 

După ieșirea din Domiciliu Obligatoriu, cărturarul reia însemnările în Jurnal, de aceasta dată în 

Caietul verde. Cei nouă ani de recluziune îl deplasează ca într-o mișcare de translație de la afirmația 

„La început a fost privirea‖(din Prologul Caietului albastru) la convingerea plină de speranță dar și 

de frici „La început a fost cuvântul. Dar eu mă aflu înainte de început‖
5
. Categoric se afla înainte de 

începutul activității sale. 

Publicarea Caietului albastru surprinde, deoarece, autorul își propusese șă-l lase pentru lumina 

tiparului abia după moarte, așa cum mărturisește în Prologul ediției a treia. În primăvara lui 1991, se 

întâlneștre cu Negoițescu la studioul din Mȕnchen al Europei libere, acesta propunându-i sa publice 

                                                             
3 „Cititorul meu, complicele meu!‖ (II, p 354) 
4 Nicolae Balotă, Însemnările unui adolescent t ianuarie eribil, în Apostrof, nr. 1-2, 2000, p 21 
5 Nicolae Balotă, Însemnări din Caietul verde, în Apostrof, nr. 1-2, 2000, p. 158 
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întregul Jurnal sau, măcar, Caietul albastru la salvarea căruia contribuise hotărâtor. Balotă îi 

mărturisește dorința ca acesta să fie publicat postum. Această dorință, probabil ar considera unii, 

vine din tema că cititorul, chiar societatea, expuse o lungă perioadă cenzurii și degradării culturii, 

nu sunt pregătite pentru un asemenea op plin de aluzii și reflecții asupra unor evenimente în special 

politice, fiind implicate persoane apropiate, personalități culturale etc. Reticența vine din faptul că 

se va dezvălui cititorului așa cum nu a facut-o niciodată, fiind conștient că, astfel, oferă o altă 

perspectivă asupra scrierilor sale, asupra sa. Pe 25 septembrie 1955 nota în Jurnal (după lectura 

eseului despre Thomas Mann acasă la Mihai Rădulescu): „această mică lectură, de nici jumătate de 

oră din Jurnalul meu intim înseamnă, nici mai mult dar nici mai puțin decât ieșirea mea adevărată în 

viața publică.‖( II, pp. 399-400) 

Poate că ieșirea adevărată în viața publică o constituie apariția Caietului albastru, deoarece 

acest joc literar
6
 al vorbirii indirecte își găsește astfel rezolvarea, trimițând la faimoasa alegorie a 

peșterii, a lui Platon: locuitorii unei peștei, legați cu spatele la sursa luminii artificiale, focul, nu văd 

la început decât umbrele obiectelor. 

În etapa a doua, eliberați, locuitorii peșterii pot descoperi, la lumina focului, obiectele care 

proiectau umbrele, în a treia etapă ies din peșteră și văd lucrurile la lumina naturală a soarelui.  

Astfel, sursa luminoasă reprezintă ideile cărora Nicolae Balotă le permite să se dezvăluie, 

călătorind, în textele sale, prin epoci și curente literare; interpretând, analizând și dezvăluind opere 

ale unor autori mai mult sau mai puțin cunoscuți, care, aparent, nu au elemente comune.  

Ce ar putea avea în comun scrierile lui Proust, Philippide, Urmuz, Ivo Andric, Stendhal, E. 

Ionesco, Claudel, Petros Haris (și lista continuă)? Alegerea acestor scriitori poate părea aleatorie. 

Or, Balotă spune despre criticul literar că acesta se definește și prin lecturile pe care le propune. 

Așadar, operele asupra cărora se oprește au în comun aceeași atitudine etică a scriitorului, aceeași 

aplecare asupra dramei de sine și a valorilor culturii europene.  

Caietul albastru oferă cheile potrivite descifrării textelor lui Balotă publicate înainte de 1989, 

impunându-se o recitire a acestora după parcurgerea acestui jurnal. Iată ce mărturisea Nicolae 

Balotă într-un interviu acordat lui Cosmin Ciotloș:  

„Nu eram critic literar, cum eram îndeobște considerat, nici cercetator, istoric sau teoretician 

literar, cum păreau să manifeste anumite publicații ale mele. Toate cărțile mele din acea epocă s-au 

născut din anumite considerații de ordin intim. Ele își au sorgintea în însemnările mele din Jurnal.‖
7
 

Cu toate aceste rețineri, Balotă decide să-l publice în 1998. Ce a stat la baza acestei răzgândiri? 

Poate că a simțit nevoia eliberării din jugul măștilor, dorind ca scrierile sale să fie cu adevărat 

rodnice, dezbrăcate de pretexte și aluzii. Chiar în Caietul albastru vorbește despre povara acestei 

taine ce este secret și otravă cât timp  este păstrată doar pentru sine. 

   Povara minciunii cuvântului este apăsătoare, iar măștile sunt o povară (așa cum nota în 

Jurnal): „Scriitorul acestor rânduri e fără îndoială un mincinos printre atâția alții ... ceea ce îl 

nedumerește și-l dezgustă mai mult decât orice în viața pe care trebuie să o ducă ... e minciuna în 

care, ca într-o cloacă, stă îngropat.‖( II,p. 359). 

Publicarea Caietului este, pentru erudit, o eliberare asemănătoare celei oferite de spovedanie 

(„eu însumi mă mărturisesc foarte greu‖- I, p. 440), căci considera că, pentru  un creștin, 

mărturisirea adevărului este o condiție sine qua non, iar „mărturisirea adevărului trebuie să fie actul 

omenesc prin excelență‖( II, p. 361).  

Balotă scria despre critică (în jurnal) faptul că este adevăr în aceeași măsură în care este și 

minciună, deci simțea nevoia unui act mântuitor înfăptuit încă din timpul vieții, mai ales că anul 

publicării－1998－(nici el întâmplător) se apropia de împlinirea vârstei ce însuma trei sferturi de 

veac, considerând că cei 75 de ani trăiți până în anul 2000 „vor atârna mai greu în 

cumpănă‖
8
(Solilocviu în amurg) decât anii ce vor urma după 2001.  

                                                             
6 „preferam să văd în eseist un homo ludens‖-(Balotă, 1999: 59) 
7  În România Literară, nr. .4, 2010, pp 10-11 
8 Nicolae Balotă, Solilocviu în amurg, în Apostrof, nr. 1-2, 2000, p. 183 
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Dumnezeu/Deus in terris 

 

„Relația noastră cu Dumezeu este taina tainelor. Ea este un mister chiar pentru  noi.

 Cum coboară harul dacă nu printr-un canal tainic? (I, p. 445) 

 

Dumnezeu reprezintă continua căutare a cărturarului－febrila căutare religioasă－, căutare în 

lumea artelor, în și prin oamenii din jurul său, în cărți, în scrierile sale și, mai ales, în sine. Atracția 

pentru viața monahală este menționată încă din primele pagini ale jurnalului. 

Vocația monastică se resimte de la începuturile vieții sale spirituale, chiar prin preocuparea și 

premiile primite la religie de la Agârbiceanu (pe care îl numea părintele-scriitor) și, în special, din 

perioada studiilor la Blaj, când era la Casa Domunului a părinților augustinieni-asumpționiști. O 

viață închinată Domnului era și voința tatălui care ascundea în substrat dorința de a răscumpăra prin 

fiul său „vina de a fi părăsit Biserica Catolică‖(II, p. 542). Motivele renunțării tatălui la preoție au 

rămas un mister pentru tânărul Balotă; mister fiind și această parte a vieții părintelui său în care a 

fost în slujba Bisericii, dar, mai ales acea parte a ființei care nu s-a manifestat după caterisire. 

Timpul petrecut la Casa Domnului rămâne în memoria cărturarului ca unul suspendat, o 

perioadă în care serile cu Mon Pẻre erau o adevărată binecuvântare la fel ca accesul la bibliotecă și 

cititul în orele de silențiu. Tot în acea perioadă, comite un sacrilegiu și citește jurnalul Părintelui 

Merckx, fiind tulburat de o propoziție citită, considerând că a te gândi la propria-ți sfințenie este un 

semn de nepermis orgoliu. Doar după trecerea timpului, înțelege că Părintele se gândea cu căință la 

păcatele sale și că, prin iubirea divină se poate obține o sfințire a tuturor clipelor vieții . 

Ceea ce considera pe atunci un sacrilegiu, s-a transformat de-a lungul timpului într-un „deget 

luminos indicându-mi calea în noapte‖(II, p. 16). Formarea în Biserica Catolică și dezvoltarea sa 

într-un mediu tolerant l-au ajutat să reziste  tentațiilor (ispita vine din frică) unui regim totalitar. 

Scrierile sale vor fi pline de referiri la teologi, astfel introducând teze teologice conforme cu 

propriile credințe. 

Gabriel Dimisianu marchează această firească relație de asociere la religios, Jurnalul fiind 

scrierea în care eruditul vorbește cel mai apăsat despre „întâietatea religiosului între valorile 

morale‖
9
 și despre acest secol XX care a pus religia pe accelași plan cu altele. În special, așezarea în 

planul culturii este o eroare a omului modern pe care Balotă o evidențiază în Caiet, accentuând 

necesitatea  apariției unei critici radicale care să distanțeze religiosul de orice valoare. O altă eroare 

pe care alții (inclusiv Eliade) o fac－după părerea lui Nicolae Balotă－ este că vorbesc despre homo 

religiosus, astfel transformând religia într-o experiență culturală. 

Datoria, la care se crede obligat de acele vremuri degradante, îi acutizeză nevoia unui act de 

sacrificiu, a împlinirii unei meniri căci lumea modernă trebuia creștinată, apoi să se încreștineze în 

ea și prin ea. 

Libertatea cultului la care tânjea este o nevoie vitală pentru binele comun, asumându-și și 

cunoscând riscurile (atât el cât și Matei Boilă au trecut prin anchete și încarcerarea regimului 

comunist) participării la o acțiune izvorâtă din altruism. Această șansă se ivește prin intermediul 

fraților Boilă, care îi propun redactarea comună a unui memoriu adresat occidentului, în care să 

evidențieze toate problemele unei societăți acaparate de ghiarele fiarei roșii. 

Cu greu suportă avalanșa desființării mănăstirilor
10

 și veștile morții multor episcopi. 

                                                             
9 Gabriel Dimisianu, Adnotări la Caietul albastru în România Literară, nr. 39, 2015, p 5 
10 „... ce infamie! Și ce pierdere umană și spirituală![…] Mănăstirile sunt adevărate nuclee vitale pentru restul  

umanității ... ‖ (II, p.187) 
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Toate frământările premergătoare redactării Memoriului sunt surprinse în paginile Jurnalului la 

fel ca încercările apropiaților de a-l opri de la asemenea act necugetat. Negoițescu îl numește nebun 

după ce află  intențiile sale, iar pe frații Boilă îi consideră fanatici. Disputa cu vechiul său prieten 

nu-l convinge să abandoneze Memoriul. Nego se declară în acord cu necesitatea unui asemenea act 

dar nevoia de prudență este superioară. Or, Balotă a atins saturația acestei prudențe care și-a păstrat 

permanența ani de zile și s-a transformat într-un lințoliu funerar. 

Cina cu frații Boilă, Bob Danciu (fiu spiritual al Monseniorului Ghica) și Părintele Pall 

Francisc, din 11 septembrie, 1955, se constituie (într-un remember din 1998) ca o versiune a Cinei 

cea de Taină, deoarece cel ce îi va denunța pe semnatarii Memoriului se afla cu ei la masă. Iată un 

Jurnal în care sacrificiul pentru credință urmează un traseu atât de cunoscut creștinilor: cina alături 

de trădător, patimile anchetelor și ale celor nouă ani de recluziune, apoi renașterea unui critic literar 

într-un travesti al vorbirii indirecte și poate chiar într-o înnoire a minții－metanoia. 

Toată perioada detenției stă sub semnul rugăciunii ca într-o meditație profundă, absolută, 

devenind liantul salvator, purificator. În Caietul albastru vorbește despre lumina acelei lumi 

abisale, încarcerarea transformându-se într-un privilegiu, în sacrificiul de care avea atâta nevoie. 

 

Adevărul 

 

„Esențialul este să scriu adevărul, numai adevărul. 

Marele păcat al timpului nostru este păcatul împotriva Adevărului. Minciuna a  devenit o 

condiție a existenței. De aceea, mai mult ca oricând, mărturisirea  adevărului trebuie să fie actul 

omenesc prin excelență‖ (II, P. 361). 

Adevărul este obsesia eruditului Balotă; adevărul vital devenit hrană pentru ființă. Așadar, 

nevoia mărturisirii devine chiar epuizantă pentru că prin divinație, în jurul său semnele unei 

Apocalipse－ profetul nebun, pe care nu-l crede nimeni, este chiar bețivul din Pivnița lui Schiller 

care îi numește pe cerchiști mascați. Masca este refuzul Adevărului, așa cum nota Mircea Diaconu 

în Calea, Adevărul și Viața
11

, iar „Dumnezeu este Adevăr‖(II, p. 361). Refuzul Adevărului este 

refuzul lui Dumnezeu care este mai abscondidus decât oricând. Gestul salvator nu poate fi decât un 

act de sacrificiu, actul smulgerii măștilor, al dăruirii totale pentru semeni, cu atât mai mult cu cât 

mai trăise ororile sistemului judiciar comunist. Mai sus vorbeam despre acest gest al scrierii 

Memoriului alături de frații Boilă de care îl lega o copilărie trăită împreună. Acești fii ai trasnetului 

alături de sora lor, Nena, cea care îi face cunoștință copilului Balotă cu poezia lui Blaga, reprezintă 

pentru cărturar nu doar simpli parteneri de joacă, ci îl leagă de ei o taină dureroasă (plimbându-se cu 

sania, au lovit un bețiv, care a decedat din cauza loviturii la cap) care, poate, trebuia compensată cu 

act altruist, care îi va sacrifica toată tinerețea. 

Într-o epocă în care „înfrângerile erau mai glorioase decât victoriile‖
12

, așa cum precizeză 

Sanda Cordoș, o epocă în care minciuna „este rege ‖(I, p. 382), iar ideologia era o „justificare a  

crimei‖, Balotă are adevărate procese lăuntrice, reflectând asupra propriei meniri „N-ar trebui oare 

urmată pilda acelui rabin hasidic care a renunțat  la scrierea unei lucrări, pentru că nu mai era deloc 

sigur că o face pentru Domnul Dumnezeul său? Ce faci tu pentru El? Nimic‖ (I, p. 182). 

Nimicul care erodează ființa aduce nevoia mărturisirii „cu orice risc a adevărului‖ (II, p. 108) la 

fel ca Alcest, considerat de Balotă precursorul personajului kafkian. Atașamentul față de adevăr este 

comun eruditului și personajului lui Moliẻre, diferența este că eseistul îl mărturisește din dragoste 

(față de Dumnezeu). 

Îl dezgustă adevărul ascuns și în cele mai simple practici ca adevărul „ascuns sub toată această 

lumină festivă‖(I, P. 231), iar minciuna „originară se străvede prin minciuna ideologiei și a practicii, 

                                                             
11 Mircea Diaconu, Metacritice, Editura Junimea, Iași, 2018, p 151 
12 Sanda Cordoș, Etic, estetic, patetic, în Apostrof, nr. 1-2, 2000, p. 116 
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a cuvântului și a faptei.[…]Ce conferă comunismului－ca să numim răul pe numele său－acest trist 

privilegiu al minciunii originare. Satanismul său, e răspunsul ce mai prompt‖(II, p. 360). 

Caietul albastru este un jurnal construit în spiritul maniheismului, dihotomia eternă Dmnezeu-

Diavol, Adevăr-Minciună, sclav-stăpân, fecunditate-sterilitate, prieten-dușman (trădător), societatea 

degradată de comunism și spațiul nealterat al propriei familii, concretizeză dorința sinelui de 

învingere a atracției ad inferos și transcenderea, pe verticală, în sus, prin spirit. Aceasta din urmă 

fiind singura posibilitate de evadare, singura libertate, căci „nici un om nu e în stare să înlănțuie pe 

un alt om‖
13

 cu adevărat. 

 

 

Amprenta timpului asupra identității 

 

Despre obsesia temporalității, Balotă afirma că vine de la evrei care sunt  „inventatorii 

<<timpului>>‖(I, p. 494), contrazicându-l pe Heidegger (care le atribuia  elinilor această obsesie). 

În Caietul albastru, timpul nu este doar o dimensiune, ci capăta valențe noi: timpul mort al 

celor ce nu pot fi spuse, adică a atrocităților regimului totalitar pe de o parte și a monotoniei 

specifice muncii funcționarilor pe de altă parte, și timpul viu care circulă prin cei preocupați de 

propria fecunditate. 

Pentru Nicolae Balotă, epoca anihilării libertăților curbează timpul care trece prea repede atunci 

când eseistul scrie și devine așteptare, materializând nimicul, atunci când este încarcerat : „Regimul 

concentraționar secretă așteptarea. […] așteptam nimicul, neantul.[…] timpul devine amânare 

continuă: viața începe mâine‖(I, pp. 192-193). Amânarea vieții ca într-un stadiu vegetativ－„trăind, 

fără a trăi‖ (I, p. 353)－al celui ce așteaptă schimbarea, așteaptă dreptul la viață. Jurnalul implică o 

filosofie a timpului; Paul Aretzu preciza că „scrisul lui Nicolae Balotă este elegant,[…], 

constituindu-se ca materie a unui timp confesiv, proustian, dislocând scriptural o întreagă epocă‖
14

.  

Cărturarul notează efectele timpului trecut prin sita comunismului ce își impune ordinea 

autoritară prin acele ceasului ce înghite oameni, speranțe, așteptări. Nimeni nu scapă de mecanismul 

neiertător: mergi în sensul acelor de ceasornic sau vei fi devorat. Fragilitatea omului modern atât de 

ispitit și pervertit de acest timp ce macină destine nu are nimic în comun cu inocența pierdută de 

Adam și Eva－ transformată într-o existență supusă timpului－ ea izvorăște din frică, perfidia 

omului socialist rezistând multe decenii, suficiente cât să dea naștere timpului mort. Bineînțeles că 

Balotă nu se supune acestor modificări și încearcă să învie timpul, notând mereu, măcar câteva 

cuvinte, în Jurnal. 

Lumea supusă totalitarismului ca într-un mecanism de ceas elvețian; „Lumea ca ceas‖ －fiind 

analizată în volumul Mapamond literar (1983)－ îi amintește de ideea lui Dumnezeu-Ceasornicar 

apărută încă din Evul-Mediu, „ceasul fiind simbolul ordinii autoritare, al lumii supuse unui 

determinism fizic și istoric total.‖(II, p. 274) 

Doar în anii de dinaintea primei arestări putea observa și nota timpul într-o manieră 

sadoveniană, transformându-l în timp mitic, un timp al istorisilor din alte vremuri (atât de fericite 

pentru familia lui): „Toamnă aurie clujeană a anului 1947, primăvară timpurie, caldă, a lui `48.‖(I, 

p. 367).  

                                                             
13 „O, adâncă și minunată credință! Nu se află, e drept, putere omenească în stare să supună și să înlănțuie cu adevărat 

pe un alt om, căci chiar sub povara cătușelor, a lanțurilor și a fiarelor, cel liber va fi întotdeauna liber, iar dacă vreunul 

se vede în neputința de-a mișca înseamnă că se află legat prin farmece. Vorbiți de libertate și o căutați pe cea din afară; 

cereți libertate de gândire, în loc să gândiți. Dorește din tot sufletul să zbori, chiar dacă te afli închis într-o cușcă și ești 

dus în pasul boilor, și dorința ta va face să-ți crească aripi, iar cușca se va lărgi, preschimbându-ți-se în Univers, și vei 
zbura în înaltul lui.‖ 

Miguel de Unamuno, Viața lui Don Quijote și Sancho, traducere din spaniolă de Ileana Bucurenciu și Grigore Dima, 

ediție revăzută, Editura Humanitas, Bucuirești, 2004, p 146 
14 Paul Aretzu, Jurnalul propriei regăsiri, în Vatra, nr. 6-7, 2008, p 142 
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Apoi frigul primei arestări care îl pătrunde în beciul Securității unde tovarășul de celulă îl 

învață să-și îmbrace vestonul pentru a-și păstra căldura, acesta fiind debutul suferințelor pe care le 

va suporta de-a lungul anilor transformați într-o eternitate: „Ce chin pentru tinerețea mea, scurgerea 

vâscoasă a timpului, fluviu mort, în anii, mulți, ai neputinței, ai nelibertăților! ‖(II, p. 276) 

Ca un rămas bun (definitiv pentru tatăl său), înaintea celei de-a doua arestări, în ajunul 

Revelionului, deapănă amintiri din „anii buni‖ împreună cu familia－ în noaptea din 2 spre 3 

ianuarie fiind arestat. 

Timpul îl metamorfozează și pe Balotă, fiind conștient de acest fapt chiar din vremea 

Însemnărilor unui adolescent teribil în care nota pe 18 septembrie 1943: „M-am schimbat mult în 

trei ani. Au observat-o cu mirare foștii mei colegi de la Blaj, o observ și eu când scormonesc uneori 

prin spuza îngrămădită de zile și vegheri‖.
15

 Această trecere a timpului este întotdeauna 

caracterizată de rodire, chiar și în închisoare unde trăiește experiențe culturale alături de alți deținuți 

ca Nicolae Steinhardt, Michel Solomon, Mihai Rădulescu etc. În Caietul albastru metamorfoza este 

surprinsă diferit, într-o criză a alterității, mai ales după eliberarea din 1962, aflat în Lătești: „m-a 

izbit chipul meu alterat, înstrăinat, altul decât acela pe care-l lăsasem, cu ani în urmă, într-o oglindă 

în care privisem fără să mă văd.‖(I, p. 19.) Aici, oglinda nu este simulacru și vanitate, ci putere 

creatoare și educatoare ce favorizeză oglindirea înlăuntru ca autocunoaștere a sufletului, nu a 

trupului, o reglare a conduitei, un autoportret mijlocitor între material și spiritual, o imagine reflexă 

și activă, creatoare, un dialog cu sine și cu Dumnezeu, un fel de Adam oglindit în Eva și Eva 

oglindită în perspectiva aceluia care pierde magia mimetică și morală și este o alegorie a închipuirii, 

a aparenței. Oglinda simbolizează prudența sub chipul unei femei care are un șarpe, uneori 

înțelepciunea (Cartea Înțelepciunii lui Solomon). „Conștiința este de două ori dezamăgită căci, 

reflectându-se ca într-o oglindă, se vede numai pe sine altfel, dedublat, înstrăinat de sine, ci vede și 

pe altul altfel decât și-l închipuia.‖(I, p 509) 

Respinge pe cel ce se oglindește, căci se închipuia pe sine altfel, se voia pe sine altul. Unde-i 

adevărul, unde-i minciuna‖.(I, p 507) iată afirmații la merită să reflectăm. 

Criza alterității este una conștientă, voită, descoperindu-se „în străini, în exil‖ (I, p 509). 

Realizează că și ceilalți vor observa această etapă care se manifestă și la nivelul scrierilor sale, 

referindu-se în special la epistola trimisă lui Noica din care acesta va observa că „nu mă mai 

identific cu cele afirmate în propriul meu text‖, nota în Jurnal pe 30 noiembrie 1955 (II, p 479), 

însă, va observa criza la Nego－care este altul după eliberare－pierzând stindardul lui 

Euphorion－dar și la tatăl său care „devenea altul‖, acest altul fiind chiar Preotul de altădată (I, 

p.532) pe care își dorise să-l vadă încă  din copilărie și care îi fusese atât de străin. Figura paternă îi 

oferă conțtiința alterității dar și a identității. Chiar și atracția pentru a scrie jurnal este 

moștenită/cultivată de acesta, Nicu citind notesurile tatălui său din timpul Primului Război Modial. 

Eu, altul și celălalt sunt instanțe care se întrepătrund (paradoxal), deși pentru conturarea 

fiecăruia este necesară nașterea conștiinței de sine care pendulează mereu între alteritate și 

singularitate, așa cum spune erudittul, într-o „dublă atracție necesară‖(I, p 510). 

Despre conștiință afirma că deschide „un lung și chinuitor joc de oglinzi‖(I, p 507), proiecția 

chipului suferind din cauza propriei imagini reflectate. Conștiința „se caută în sine, se fecundează, 

se naște pe sine‖ […] Nașterea coincide cu descoperirea de sine.‖ (I, p 509) Recluziunea îi oferă 

posibilitatea descoperirii de sine, iar eliberarea îi aduce în oglindă pe altul. 

Prudență, autocunoaștere, reglare a conduitei, transcendere în spirit, rodire, toate acestea vor sta 

sub semnul altei măști, cea a aparenței, așa cum decide după ieșirea din Domiciliu Obligatoriu. De 

această dată este vorba despre o mască a măștii－de care îl bănuia pe Crohmălniceanu－ 
modalitate diferită față de perioada precedentă celei de-a doua încarcerări, alegând să se transpună 

prin mediatori. 

                                                             
15 Nicolae Balotă, Însemnările unui adolescent teribil, în Apostrof, nr. 1-2, 2000, p. 37 
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Epoca coruperii conștiințelor a născut adevărați monștri ai identității, aceste ființe cu ochi de 

pește care doresc uniformizarea, dezbrăcarea ființei de haina unicității. Or,  

„voință sfidătoare de a fi altfel, de a nu semăna întru nimic cu cei ce vor să semene cu toți ceilalți, 

să fie identici‖(I, p 98) este mai puternică. 

 

Identitate teritorială－Spiritul transilvan 

 

În cazul criticului ardelean putem vorbi foarte clar despre identitate teritorială. Marta Petreu 

afirma despre Caietul albasatru că este o „carte transilvană‖, Balotă fiind „purtătorul unui spirit 

transilvan inconfundabil‖
16

. Dar acest spirit are caracter  multietnic, vorbim aici despre influențele 

maghiare și despre cele germane. Volumul Scriitori maghiari din România este dovada faptului că 

eruditul își respectă rădăcinile maghiare materne, mărturisind că a scris o istorie a literaturii 

maghiare dintr-un simț al datoriei față de mama sa. Într-un interviu acordat lui Farkas Jenô, 

cărturarul definește civilizația transilvană
17

 și face trimitere la influența culturii germane. Tot pe 

linie maternă, Balotă este descendentul lui Karl Regius, negustor și fabricant sas. Matata, bunica 

maternă, este cea care, pentru a marca o reușită a descendenților negustorului sas, vorbea de 

„Regius spiritus‖ ereditar－făcea referire la ingeniozitatea fabricantului de spirt. Fiică a lui Regius, 

bunica maternă a păstrat toată viața „un decorum de mai înaltă burghezie‖ (II, p. 177) în care și-a 

crescut și nepoții. Toată opera eruditului are la bază motivații intime, asfel și identitatea resimțită 

față de spiritul german îi influențează scrierile, raportându-se la repere ale culturii germane și chiar 

scriind un volum literaturii germane (Literatura germană de Sturm-und-Drang). 

Tot în interviul menționat, Balotă vorbește despre Ardeal ca fiind punctul de plecare al 

activității sale. Clujul, Blajul și Sibiul au contribuit hotărâtor la formarea sa. Despre Sibiu afirma că 

este „spațiul mitic al revelațiilor mele‖ (II, p. 169); acest „burg baladesc‖(Balotă, 1970: 325) este 

conturat de cărturar ca fiind un loc conducător de „fervoare poetică‖, iar evocarea sa este absolut 

necesară pentru o introducere în arta poetică a Cercului Literar sibian și chiar în „programatica 

resurecție a baladei‖(ibidem), deoarece „între oameni și locuri există osmoze‖(ibidem). 

 

  

 

În loc de concluzii 

 

După citirea eseului despre Thomas Mann, pe care Balotă l-a scris după moartea romancierului, 

Ion Negoițescu afirma despre Caietul albastru că „e mai interesant decât acela al lui Gide sau al lui 

Ernst Jȕnger, cu care îl asemăna până acum.‖(II, p. 390). Negoițescu nu mai folosește antifraza ( de 

exemplu: „E un cretin!‖ pentru a exprima „E genial!‖), așa cum făcea referindu-se la alții, fiind atât 

de impresionat de valoarea Jurnalului pe care îl considera „extraordinar, splendid‖ și îl încurajează 

pe tânărul Balotă să nu-și neglijeze însemnările zilnice deoarece „aceasta e scrierea ta cea mai 

euphorionică‖(II, p. 390). Peste ani, același Nego va contribui hotărâtor la salvarea Caietului, iar 

mai apoi, tot el insistă pentru publicare. 

Ion Negoițescu nu este singura figură cherchistă asupra căruia se oprește, ci realizează portrete 

„fermecătoare‖ (Dumitru Chioaru) ale cerchiștilor, avându-l în centru pe Lucian Blaga. „Evocările 

captivante‖ ale unor personalități ca Vianu, Cioculescu, Călinescu, Arghezi, Noica (și lista 

continuă) transformă acest jurnal într-un veritabil și „valoros document de istorie literară‖
18

; poate 

chiar acea istorie a literaturii române pe care nu a scris-o dar care ar putea fi reconstituită din 

paginile Caietului. 

                                                             
16 Marta Petreu, Omul cu caiet albastru, în Vatra, nr. 6-7, 2008, p. 121 
17 Vezi Farkas Jenô, Cvadratura Cercului Literar, Editura Muzelui Literaturii Române, București, 2014 
18 Alex. Ștefănescu, Nicolae Balotă, un erou al culturii, în România literară, nr. 17, 2008, pp. 16-17 
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Dumitru Chioaru notează că Timp mort și Remember transformă Caietul albastru într-un 

„dublu-jurnal‖
19

, perspectivele diferite asupra acelorași întâmplări, marcate după trecerea timpului, 

oferă cititorului o finalitate.  

Cititorul acestui Jurnal trebuie să fie unul avizat, așa cum observă și Ioana Pârvulescu, fiind „o 

scriere pentru un grup restrâns de cititori‖
20

, deoarece înglobează în paginile sale atât „jurnalul 

formării unei personalități‖
21

, cât și meditații, reflecții, și eseuri critice. 

Apariția Caietului albastru s-a bucurat de aprecieri, fiind considerat o „impresionantă operă 

memorialistică‖
22

, „un stâlp indicator fosforescent pe câmpia întinsă a literelor românești‖
23

. 
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MYTHICAL ECHOES IN ȘTEFAN BARBULESCU’S SHORT STORIES 
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Abstract: Ștefan Barbulescu puts an emphasis on myth in order to rewrite the world and also he uses the sign 

as a code. The myth reveals the sacred dimension and the parable-like discourse decomposes the universe in 

order to reach the ancestral mould. In the first texts published by the author the expressionist affiliation is 
obvious by the depersonalization of the subject matter and by the preference for image. Starting with the 

volume ŖIarna barbatilorŗ there is a clear connection between man and the totem animal which results in 

universal dissolution being accepted with serenity as an act that states a new beginning. 
 

Keywords: myth, expressionism, parable, totem, rebirth   

 

 

Ștefan Bănulescu (1926–1998) depășește realismul, înlocuindu-l cu ―o proză simbolică și 

mitică‖
1
. În povestirile sale, reverberația mitică se realizează prin dezvăluirea sacralității care evocă 

―activitatea creatoare a zeilor‖
2
. Din perspectiva lui Mircea Eliade, mitul ilustrează o întâmplare 

sacră, adică ‖un eveniment primordial care s-a petrecut la începutul timpului‖
3
. Scriitura lui Ștefan 

Bănulescu se individualizează prin elementele expresioniste
4
, iar metafora revelatorie creionează 

tablourile, stilizare folosită spre a reda principiul sau esența lucrurilor. Pentru estetica expresionistă, 

individul nu mai este decât o expresie fără importanță ca individualitate, dar de o măreție simbolică 

în care se materializează absolutul (arhetip).  

 Opera lui Ștefan Bănulescu este reunită în volumele Drum în câmpie (reportaje)-1960, Iarna 

bărbaților (povestiri și nuvele)-1965, ale cărui ediții ulterioare vor include și poemele în manieră 

folclorică din placheta Cântece de câmpie-1968, Scrisori provinciale (eseuri și povestiri)-1976, 

Cartea de la Metropolis (roman, primul dintr-o proiectată teatrologie – Cartea Milionarului)-1977, 

Un regat imaginar-1997, Elegii la șfârșit de secol-1998. Stază expresionistă se recunoaște prin 

maniera scriitorului de a depersonaliza subiectul, de a-l transforma în parabolă. Spațiul imaginar se 

construiește în jurul câmpiei care devine toposul central, așa cum pentru Sorin Titel satul bănățean e 

centrul lumii. Componenta spațială este importantă pentru individ, fiind generatoare de atmosferă 

stranie de o totală singurătate, iar toropeală generează efecte halucinante (sugestia fantasticului 

amintind deopotrivă de Mircea Eliade și de realismul magic al sud-americanilor). Proza lui Ștefan 

Bănulescu este mimesis, dar și anamnesis, imaginarul se impregnează de ―melancolia descendenței 

de livresc‖
5
, îngăduind situarea sa  în a treia vârstă a romanului, corinticul

6
. ‖Ruperea de trecut‖

7
 

face ca publicul să primească volumul din 1965, Iarna bărbaților, cu entuziasm pentru că se făcea, 

în sfârșit, o schimbare de paradigmă. Ca și Sorin Titel, Ștefan Bănulescu are preocuparea de a găsi 

                                                             
1 LOVINESCU, Vasile, Mitul sfâșiat, eseuri de ieri și de azi, Editura Institutul European, Iași, 1999. 
2 ELIADE, Mircea, Sacru și profan, Editura Humanitas, București, 1995, p. 83. 
3 Idem. 
4 CROHMĂLNICEANU, Ov. S., Literatura română și expresionismul, Editura Eminescu, București, 1971 . 
5 MANOLESCU, Nicolae,  Istoria Critică a Literaturii române , Editura Paralela 45 , Pitești, 2008. 
6 MANOLESCU, Nicolae, Arca lui Noe, Editura Gramar, București, 2007. Criticul propune o clasificare a romanului în 

trei vârste (doricul, ionicul, corinticul), iar prozatorii deceniului al șaptelea sunt în cvasitotalitatea lor asociații celei din 

urmă (D.R.Popescu, Ștefan Bănulescu, Nicolae Breban). Criticul arată cum doricul și ionicul romanului european au 
fost dominate de o vocație ―naturalistă‖ , iar corinticul va urmări să îndrepte energiile genului într-un sens opus. Nicolae 

Manolescu fixează momentul reformei imediat după primul război mondial. 
7  ȘTEFĂNESCU, Alex,  Istoria Literaturii Române Contemporane 1941 Ŕ 2000 – București, Editura Mașina de scris,  

2005 . 
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un univers compensatoriu, o lume atemporală, fantezistă și în care problematica omului din a doua 

jumătate a secolului al XX-lea se disimulează într-o  parabolă.  

Preocuparea pentru schimbarea unor formule epice cu tradiție în literatura noastră este 

evidentă, folosindu-se lecția intertextualității. În Dropia, Ștefan Bănulescu propune o succesiune de 

reflectori creditabili sau mai puțin creditabili (fapt mai puțin important), care povestesc ce li s-a 

întâmplat sau ce li s-a povestit că ar fi avut loc, confuzie ce generează stranietatea. Povestea apare 

firesc și nu este asumată pe deplin de nimeni, iar structura ‖ se zice că s-ar fi ivit...‖ așază în afara 

realității istorisirea și se începe a se vorbi despre acele  lucruri: ‖ care sunt fără să fie ‖ 

(contrafacerea realului). Timpul este aproape materializat, este un ghem sau un nod gordian, așa 

cum apare în replica:‖ – Omul ăsta a venit să prindă timpul din urmă ‖. Nimic din firescul lumii nu 

trebuie risipit, ce nu s-a trăit acum, se trăiește mai târziu, căci  există o logică a lumii: ‖S-a luat 

timpul de la început să-și petreacă zilele netrăite‖. Modelul este, evident, Decameronul lui 

Boccaccio, căci scriitorul este interesat de schimbul intertextual pe care-l transformă într-un 

experiment de creație ce conduce la o reafirmare a realului. Autorul alege să înfățișeze o adunare în 

mers, pretextul epic îl reprezintă formarea unui convoi care înaintează noaptea spre un loc 

necunoscut ca să participe la culesul recoltei, topos numit: la dropie. Acest ținut este un spațiu al 

belșugului, o Țară a Făgăduinței spre care se îndreaptă o întreagă comunitate: ‖– N-a mai rămas 

nimeni în sat? Toți au plecat în noaptea asta la dropie?‖ Noaptea este cronotopul potrivit, investit cu 

tensiunea unei spaime potențiale pentru a spori ineditul poveștii, căci toți actanții rămân în 

întuneric, așadar în anonimat în timpul relatării. Este momentul în care în lună ei vor vedea ―oul 

începutului și sfârșitului‖ și în care se definește caracterologic un personaj colectiv. Instalarea unei 

stări de somnie, de confuzie între vis și realitate, înaintarea pe poteca cu iarbă udă, animalele 

dorminde care continuă să meargă, creează stranietatea specifică atmosferei fantastice (o tensiune a 

fantasticului). Dropia, cea care este ―greu și de văzut, nu numai de prins ‖, este un animal totem, iar 

unde viețuiește ea holdele sunt bogate, producându-se epifania.  

În nuvela Mistreții erau blânzi, Ștefan Bănulescu rescrie un spațiu apocaliptic în care apele 

năvălesc peste satele din Deltă. Strigătul disperat: ‖S-a rupt Dunărea!‖ arată dimensiunea 

dezastrului, cataclismul sfârșitului de lume, disoluția universală a cărui agent este apa. În mijlocul 

potopului stă Condrat care vâslește dârz pentru a găsi un loc necotropit de apele ostile unde ar putea 

să-și îngroape copilul. Portretul narativ ilustrează psihologia omului intransigent și care are o 

înțelegere a lumii pe dimensiunea panteistă. Nicio palmă de pământ nu a fost cruțată de apele 

mâloase, iar misiunea lui este imposibilă. În această narațiune, interesantă este focalizarea; deși 

avem sentimentul că naratorul extradiegetic, creditabil, ne-a furnizat toate datele necesare legate de 

cronotop și de personaje, acesta adaugă  amănunte semnificative atunci când lectorul se așteaptă 

mai puțin. Târziu aflăm că în lotcă este sicriul copilului, și mai târziu, că acesta este vegheat de 

Fenia. Spre deosebire de obiectivarea specifică romanului doric, unde personajul intra cu o istorie în 

text (biografism), acum totul apare spontan spre a spori dramatismul. „Pântecosul răgușit, cu un 

picior de lemn‖, oferă o imagine caricaturală a degradării fizice ca reflex al degradării morale. Este 

un dezrădăcinat, nu și-a găsit interlocutor timp de 30 de ani și de aceea vorbește în somn. Este un 

om al pământului, de altfel, le cere lăutarilor să cânte despre ‖pământ și iarbă‖, deși ar trebui să fie 

al cerului, căci el este diaconul Ieronim. Sigur, cântecul despre ‖pământ și iarbă‖ ar putea conota 

imaginea arhetipală a raiului, însă dublul discurs disimulează motivul recurent al deșertăciunii 

deșertăciunilor (vanitas vanitatum et omnia vanitas). Lui Ieronim ca și lui Condrat, îi este familiar 

dezastrul din jur, nimic nu-i pare straniu, poate doar stejarul  bătrân și uscat, prăbușit în apă cu 

rădăcinile smulse și căscate. Sigur, stejarul căzut oferă o imagine puternică ce revendică textul 

esteticii expresioniste definită și prin forță de expresie a imaginii. De altfel, tabloul care deschide 

povestirea redă un spațiu visceral, decadent, prăbușit în sine însuși: ―De coastele bărcii se lovesc 

bucăți de gheață și crengi rupte, amestecate cu plavie, cu frunze vechi și cu pene de cormorani și de 

stârci. Furtuna târăște apa în vârtejuri printre copaci și hățișuri. Apa nu e prea adâncă, dar pe sub 

scoarța copacilor mai bătrâni a urcat până sus spre coroane – și peste zgomotul furtunii și al 
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bucăților de gheață, izbite sec de stejari, se aude forfota apei de sub coaja trunghiurilor‖. Bucuria lui 

Ieronim pentru prăbușirea copacului, un axis mundi al lumii, poate denota faptul că acesta, un 

venetic, un străin, dorește dispariția acestui spațiu ostil a cărui existență se identifică cu acest stâlp 

cosmic (stejarul) . Remarca sa: „Era uscat și acum treizeci de ani. Și tot drept ca lumânarea. 

Oamenii nu-l tăiau, îl ocoleau, ziceau că nu-i uscat, că e viu...‖, înscrie discursul într-o cheie 

ezoterică. Cifra 3 și multiplul său vor conota ritualul, o Liturghie Cosmică ce se săvârșește acum. 

Spirala se închide și năvălește potopul (de 30 de ani părintele Ieronim locuiește în aceste bălți, de 30 

de ani nu poate povesti decât în somn, de 30 de ani stejarul stă drept ca lumânarea, deși uscat ). 

Acestor simboluri li se adaugă altele și Ieronim devine un reflector ce susține arhitectura epică. 

Povestea lui fantastică din vis ține de onirism și face ca personajul să-și piardă individualitatea. 

Istorisirea  despre un nou tărâm format din laptele care a curs din stele vorbește despre o mitologie 

posibilă. Plecarea în această nouă Atlantidă nu s-ar putea face întâmplător: ‖ Pune mâna să luăm 

casa, prinde-o bine de streșini, ai grijă, streșinile-s cam putrede, să nu se rupă. Ia-ți și andrelele, 

lucrul, scaunul și soba – mergem la grindul de lapte tare. Acolo n-o să ne mai înece apa în fiecare 

an. Pune mâna să ridicăm Biserica, sunt sfinții uzi, s-o punem să se usuce pe grindul întărit .‖  

Ștefan Bănulescu are o predilecție pentru imagini puternice, transferând realul într-o realitate 

metafizică: sărmana Fenia, ce devine reflector într-un moment al narațiunii, ne spune că-i vede pe 

diacon și pe Condrat undeva ―între pământ și cer‖, apoi îl vede pe bărbatul ei ‖plutind prin apă și 

zăpada din aer‖. Această eroină își exprimă credința ei despre Moarte care înseamnă o desprindere 

de trup și nimic mai mult. Atunci când nu-și mai găsește mâinele  sau când, după o căutare a 

propriului trup, își găsește umărul ―ca pe scândură udă‖ își spune aproape firesc:‖ M-oi fi înecat‖. 

Prin filosofia ei depre Moarte se ilustrează panteismul
8
, o înțelegere totală a Morții ca reunire cu 

spiritul bălții. Tabloul de mare forță transpune totul într-un imaginar de sorginte mitică, iar 

apartentența la estetica expresionistă
9
 nu poate fi negată. Individul care nu mai contează ca 

individualitate este Condrat, el luptă cu Stihiile, este hotărât să împlinească datina, vrea să îngroape 

mortul, vrea să readucă ordinea (renovator mundi).  În locul stejarului este el, Condrat, care rămâne 

drept ca lumânarea, scară între cer și pământ, părând a aparține mai mult duhului apelor și nu sieși. 

Condrat stă în picioare, proptește vâsla de trunchiurile groase ale copacilor. El este cel care luptă cu 

Stihiile pe care nu le urăște, fac parte din sine. Prăbușirea stejarului, păsările care nu mai revin în 

bălți, ciorile bulucite și năuce sunt simboluri ale haosului și toate sunt explicate firesc de Ieronim: 

―În iarna asta păsările polare n-au mai venit în Delta noastră, cum obișnuiau să vină în vreme de 

pace să-și petreacă vacanța mare. Nu mai au pe unde zbura de la Pol până aici. Cerul e ocupat. 

Bătaia ghiulelelor e lungă.‖ În tot acest scenariu apocaliptic apare Vica, reprezentare a bacantei, 

zeitate a pământului. Erotismul ei, refuzul de a se îndepărta de oameni și, mai ales, faptul că răpește 

mortul și îl îngroapă după grozava încercare a lui Condrat de a săpa în dună mormântul amintește 

de o altă logică a existenței  din care creștinismul dispare. Ieronim fuge, visează la ―un tărâm din 

lapte tare‖, dar Vica insistă să rămână între oamenii bălții. Stranie este și apariția lăutatilor, Laliu și 

Dache , îndeplinind un ritual dionisiac în centrul căruia stă Condrat.  Deși toposul este realist 

(Delta, Bogdaproste, Babadag), nimic din scenariul epic nu trebuie asumat realist, totul este o 

parabolă a Omului care se întâlnește cu Stihia și pe care nu ezită să o înfrunte.  Singurul moment 

când Condrat vorbește este atunci când vin mistreții cu care este familiar: ― - Ce faci mă, Vasile? 

Mă Vlase?‖, i se adresează  mistrețului celui mai bătrân pe care îl și recunoaște. Mistreții năvălesc 

în sat, zăporul a impins sălbăticiunile înspre oameni. Nu știm dacă vor pieri împreună sau se vor 

salva împreună,  pentru că în definitiv, mistrețul este un animal totem și va salva, poate , 

umanitatea. Dincolo de posibilitate, rămâne această confruntare teribilă și totală. Și în Satul de lut se 

transpune o filosofie de viață ancestrală în care individul se depersonalizează, iar viața e văzută: ‖ca 

o câmpie fără margini, iar pe orizontala ei, o verticală cât de mică poate însemna ceva‖.   

                                                             
8 *Panteismul este o concepție filosofică potrivit căreia divinitatea se identifică cu întreaga natură. 
9 CROHMĂLNICEANU , Ov. S., op.cit. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1386 

 

În proza de reverberație mitică, Ștefan Bănulescu își surprinde personajele într-o călătorie, 

într-o căutare (Dropia, Mistreții erau blânzi), este multă neliniște ce se asociază cu haosul, cu 

războiul și cu moartea. Revine obsesiv cifra 14 (7x2), simbol al unui ciclu încheiat. Textele rescriu 

cele două mari coduri ale culturii europene (mitologia greacă și cea biblică) și, totodată, înglobează 

riturile și miturile autohtone (potopul, vânătoarea inițiatică, paparudele, caloienii) și simboluri 

aparținând fabulosului folcloric (dropia, cocoșul, salcia, salcâmul).  
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Abstract. The space and the time represent two essential dimensions of our reality; the philosophy and 
literature took these concepts and used it, too. These two fundamental types of space - open and enclosed 

space - are a reflection of human nature. Any important writer placing his works in a space, but he is trying 

to create a recognizable space, clearly identified by readers. Fănuș Neagu, Romanian writers, was born in 
the plain and he transformed this plain in his favorite literary space. All his novels have the same space 

matrix, the Southern plain of the country. This space was nearly absent from Romanian literature, but 

writers like Vasile Voiculescu, Panait Istrati - before the Second World War Ŕ and Constantin Țoiu, Ștefan 
Bănulescu and Fănuș Neagu - after Second World War - will change this and will require definitive this 

space in Romanian literature.  

 
Keywords: literary space, space matrix, Southern plain.  

 

 

Spațiul și timpul reprezintă dimensiuni esențiale ale realității pe care le-au preluat și filosofia 

și literatura. Cele două tipuri fundamentale de spațiu, spațiul închis și cel deschis, sunt o reflectare a 

existenței umane. De-a lungul timpului, literatura a ajuns să fie privită ca o modalitate de 

aproximare a unui spațiu ce comportă fie o realitate constantă, fie un ansamblu proteiform, supus 

unor reguli de organizare irațională,
1
 ca urmare, ea „creează un raport între cele două tipuri 

fundamentale de spațiu‖. 
2
 Marile epopei sau romane ale lumii se rotesc în jurul spațiilor deschise 

sau închise. Spațiul deschis poate să ofere un câmp de afirmare sau poate să pericliteze existența 

umană; la fel și spațiul închis poate primi o dublă coordonare, în sensul că el poate proteja sau poate 

oprima. Din aceasta dialectică se nasc raporturile aproape-departe, mic-mare, interior-exterior, care 

vin și nuanțează toposurile literare dezvoltate de imaginarul literar. Realismul și naturalismul au 

accentuat această legătură a omului cu spațiul în care trăiește, stabilind un strâns un raport de 

determinare.  

Spațiul devine un reper esențial al operelor lui Fănuș Neagu care îi particularizează creația.  

El optează pentru spațiul câmpiei dunărene, al Bărăganului, construit în manieră proprie. Este un 

spațiu fără o tradiție literară puternică, care a primit contururi literare prin scriitori precum Panait 

Istrati, Vasile Voiculescu și pe care scriitori postbelici ca Fănuș Neagu, Ștefan Bănulescu sau 

Constantin Țoiu îl vor impune definitiv ca topos literar.   

Spațiul determină identitatea subiectului: individul se (auto)construiește în periplurile sale 

sociale, etice, politice etc. Spațiile, locurile nu sunt doar elemente de decor, ci formează un sistem 

semnificativ. Din acest punct de vedere, scrierile lui Fănuș Neagu stabilesc conexiuni cu teoria 

zolistă despre influența mediului asupra personajului și care se traduce printr-un personaj 

teritorializat, învecinat cu spațiul său, închis și încadrat de așezarea / locuința sa care îi 

condiționează caracterul. Asemeni lui  Zola, Fănuș Neagu fixează o legătură indestructibilă între 

oameni și locuri, personajele fiind profund dependente de mediul în care trăiesc, el însuși fiind mult 

mai preocupat de trasarea unor contururi spațiale specifice, de crearea unor sugestii toponimice 

inedite decât de a celor temporale.  

                                                             
1 Jacques Demongin, Dictionnaire historique, thématique et technique des littératures, Editura Larousse, Paris,1991, 

p.524. 
2 Valeriu Cristea, Spațiul în literatură, Editura Cartea Românească, București, 1979, p 6. 
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Fixarea unor limite spațiale și temporale este un act de necesitate epică, iar Fănuș Neagu 

impune câmpia ca spațiu tutelar ce primește o simbolistică aparte. Reperele spațiale devin uneori 

adevărate câmpuri de comunicare, dând posibilitatea eroilor de a trăi experiențe fundamentale. 

Născut la câmpie, respectiv la Grădiștea, autorul va raporta scriitura sa la un spațiu în genere 

deschis, devenit o prezență constantă, un amestec de realitate și ficțiune, proiectat de multe ori 

complet în afara existenței concrete a acestui spațiu: Bărăganul. Scrierile lui sunt proiectate în acest 

spațiu care se potrivește eroilor trăitori aici, pentru care existența înseamnă a trăi fără granițe, fără 

limite, în deplină libertate, fără a fi supuși regulilor pe care pe care spațiul montan le impune din 

cauze naturale. Timpul se scurge în acest Bărăgan în ritmurile lui ancestrale, schimbările istorice 

fiind doar niște evenimente trecătoare, ce nu au forța de a-i schimba zodiile și legile. Imensitatea 

câmpiei ce adună spectacole variate ale vieții este divizată pe toposuri bine conturate, pornind de la 

spațiul miniatural al bălților, la cel al așezărilor rurale cunoscute sau al orașelor, țesând  impresia de 

veridic, de verosimil. Cel mai important oraș al Bărăganului devine Brăila, acest port al Dunării 

fiind considerat de autor o poartă spre Orient, căci Levantul - mărturisea Fănuș Neagu -  începe la 

Dunărea de Jos. 

Acest spațiu pe care Fănuș Neagu se străduiește să îl construiască într-o manieră proprie este 

o Balcanie, o lume plutind peste realitatea concretă, o lume a existenței magice plină de eresuri, 

practici magice și moduri arhaice de a trăi și a înțelege lumea. În ciuda întinderii sale infinite, acest 

spațiu are, paradoxal, obstacole și lumi labirintice greu de străbătut, asemenea canalelor sau 

desișurilor bălților câmpiei sau mahalalelor Brăilei. Balcania lui Fănuș Neagu invită însă la 

povestire, fiindcă aici se adună întâmplări uimitoare, destine agitate, suferințe și patimi, iubiri 

devastatoare și trăiri dionisiace, o lume heteroclită înfățișată cu invenție epica în culori tari.
3
 În 

ciuda greutăților întâmpinate aici, căci în acest loc nu se trăiește ușor, seceta și vântul împingând 

viața oamenilor spre limita subzistenței, atunci când eroii lui Fănuș Neagu sunt obligați să îl 

părăsească – așa cum se întâmplă în nuvela Acasă, unde o familie este deportată în Maramureș – 

aceștia trăiesc senzația unui paradis pierdut, a unui spațiu originar ocrotitor imposibil de recuperat, 

imposibil de înlocuit.
4
 Chiar si pentru scriitor, spațiul câmpiei, al Brăilei, este un liman salvator, un 

punct al reîncărcării spirituale și al ruperii de o lume în care poți să îți pierzi ușor reperele și 

încrederea. „Mi-e dor de Grădiștea. Voi merge s-o văd, s-o colind, să mă umplu de amintirea celor 

duși. Ce sat frumos era Grădiștea! În mine se păstrează ca o culme a firii! Nimic nu egalează lumina 

uliței mele! N-am plecat de aici niciodată. Nicăieri nu sunt mai al meu ca aici, nicăieri nu sunt mai 

acasă. Și nicăieri nu sunt mai nicăieri. Nu m-am topit în volbura lumii. Și de ce n-am rămas aici? O 

iubire mai pătimașă nu voi mai întâlni nicicând. Copilărie. Salcâmi. Cireși. Bunicii, părinții, frații, 

prietenii. Ion Creanga știa că fericirea copilăriei ne ține în lumina lumii. Și Blaga avea dreptate: 

„fericirea s-a născut la sat‖. De ce am lăsat-o să curgă printre dește? Aici sunt toate adevărurile 

mele legendare, aici fântânile cu inele invulnerabile, aici e talpa Dumnezeirii neamului meu. Aici e 

ropotul ploii fecund, roditor si plin de rezonanța viitorului. Resping cu ură toate dictaturile, în afară 

de dictatura amintirii. Dau Timpul înapoi: la Grădiștea sunt mereu tânăr…Și neînchipuit de trist în 

eternitate‖.
5
  

Opțiunea sa pentru acest spațiu a stat, după cum el însuși mărturisește în  A doua carte cu 

prieteni, sub semnul lui Panait Istrati: „Eu l-am cunoscut pe Panait Istrati când nu era voie să îl 

cunoști și aveam o cultură destul de restrictivă și superficială. M-a fascinat și m-a alungat  spre 

Brăila.‖
6
 Înțelege că este important ca în lumea ficțiunii să își stabilească un loc al său, propriu, un 

epicentru al acțiunii care să particularizeze, să individualizeze ființa povestirii, așa cum susținea și 

Panait Istrati, discipolul său: „dacă vrei să fii peste tot, trebuie să fii undeva. Acel undeva este 

                                                             
3 Ion Vlad, Romanul românesc contemporan, București, Editura Eminescu,1974, p.284. 
4 Cornel Ungureanu, Geografia literaturii române, azi, vol. I, Muntenia, Editura Paralela 45, București, 2003, p.185. 
5Fănuș Neagu, Jurnal cu fața întoarsă, Editura Semne, București, 2004, p.135-136.  
6 Fănuș Neagu, A doua carte cu prieteni, Editura Sport-Turism, București, 1985, p.341. 
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pentru mine Brăila.‖
7
 În multe din interviurile acordate, Fănuș Neagu vorbește despre Panait Istrati 

sau despre opera acestuia, recunoscând fascinația pe care a exercitat-o asupra sa: „Despre Panait 

Istrati scriu și vorbesc întotdeauna cu teamă. Pentru ca despre zei, mai ales când sunt tutelari, 

gândești minunat, dar te apropii cu vorba de ei pe căi ocolite.‖
8
 Chiar mai mult, opera lui Fănuș 

Neagu începe ca reper istoric cu anul 1934, evocat nu întâmplător în romanul Îngerul a strigat, an 

în care Panai Istrati își încheie evocarea Brăilei începută spre jumătatea secolului al XIX-lea.
9
 

Brăila capătă așadar conturul unui spațiu matrice, cu un puternic iz oriental, un spațiu literar unic, 

amestec de magie și legendă, realitate și ficțiune. Cu toate acestea, încă înaintea apariției romanului 

Îngerul a strigat, așadar destul de devreme, viziunea proprie a lui Fănuș Neagu începe să se 

nuanțeze tot mai clar, capătă contururi personale, ceea ce îl face pe autor să afirme că de la Istrati a 

reținut numai răzvrătirea, dar a refuzat lacrimile. Devine tot mai clar faptul că dacă începuturile sale 

literare pot fi puse sub semne istratiene, timpul și experiența îl vor îndepărta de modelul său literar 

și îi vor confirma unicitatea și capacitatea de a crea. Câmpia Brăilei, ceairul, râul Buzău sunt repere 

spațiale comune celor doi scriitori, dar Fănuș Neagu reușește să și le asume într-o manieră proprie, 

transformându-le în elemente ale unei geografii personale, ale unui topos ce poartă o aură mitică. 

Fănuș Neagu oferă așadar spațiului câmpiei dunărene contururi unice, ușor identificabile, un 

spațiu ce domină proza sa scurtă. Alături de Panait Istrati, el aduce în fața cititorului o saga 

brăileană întinsă pe un veac și jumătate, iar împreună cu Vasile Voiculescu, Ștefan Bănulescu și 

Constantin Țoiu vor muta „placenta ficțiunii românești din nordul moldav în sud,‖
10

 impunând o 

literatură a câmpiei, aparent tradițională, dar în realitate de o mare modernitate. Bărăganul, care 

fusese un spațiu sporadic întâlnit, capătă încet contururi bine trasate, căci istoric, literatura 

românească fusese dominată, ca matrice spațială, de muntele care a impus - după cum afirma și 

criticul Eugen Simion - un „spațiu dominant alpin‖.  

Privind în urmă, spre literatura începuturilor, se pot observa unele încercări, destul de 

timide, de a plasa anumite evenimente literare în acest spațiu al necuprinsului. Bărăganul fost întâi 

cântat de Alexandru Odobescu, cel care afirma în Pseudokynegetikos că acesta e locul unui bestiar 

fabulos. De altfel, acesta este scriitorul care reține pentru prima dată atenția cititorului prin 

descrierea făcută Bărăganului, adevărat „moment de răscruce al scrisului muntean
11

: „Din copilărie 

și eu am trăit cu tămădăienii, vânători de dropii din baștină, cari neam de neamul lor au rătăcit prin 

Bărăgan.(…) oare ce desfătare vânătorească  poate fi pe lumea asta mai deplină decât aceea pe care 

o gustă cineva când, prin pustiile Bărăganului(…) înaintează pe căi fără urme? Dinainte-i e spațiul 

nemărginit. De la movila Neacșului de pe malul Ialomiții, până la movila Vulturului din preajma 

Borcei, ele stau semănate în prelargul câmpiei ca santinele mute și gârbovite sub ale lor bătrâneți.‖
12

 

 Vasile Alecsandri îi descrie sporadic  „pustietatea goală‖ în poezia cu același titlu: Pe cea 

câmpie lungă a cărei tristă zare/ Sub cer, în fund, departe, misterios dispare,/ Nici casă, nici pădure, 

nici râu răcoritor,/ Nimic nu-nveseleşte pe bietul călător./ Pustietatea goală sub arșița de soare/ În 

patru părți a lumei se-ntinde-ngrozitoare,/ Acolo floarea naște și moare-n primăvară,/ Acolo piere 

umbra în zilele de vară.‖
13

 (Bărăganul)  

Duiliu Zamfirescu cultivă o imagine calmă a Bărăganului,  în manieră semănătoristă: 

„Întinderea câmpului se desfășura într-o nespusă liniște de vară. De o parte, un lan de porumb își 

mișca vârful foilor nervoase, dând văzduhului un reflex de culoare verde, ce părea că îngrașe aerul; 

de partea cealaltă, Ialomița curgea domoală între două maluri joase, lăsând să se vadă o margine de 

Bărăgan, cu pârloagele sale nestrăbătute, cu suhaturi roase de vite, cu o turmă de oi ce se zărea în 

                                                             
7 Ibidem, p. 345.            
8 Constantin Vișan, Interviu cu Fănuș Neagu, în „Orizont‖, nr.1, 1982, p.1. 
9 Vasile Coman, Fănuș Neagu: povestirile magice, Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2011 

 p.24. 
10 Ibidem, p.8. 
11 Cornel Ungureanu, op.cit., p.175. 
12 Alexandru Odobescu, Pseudo-cynegeticos, Editura Ion Creangă, București, 1980, p.118-119. 
13 Vasile Alecsandri, Pasteluri, Editura Albatros, București, 1972, p.136. 
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fund ca o pată albă, și, mai presus de toate, cu orizontul său înșelător, a cărui dungă închipuită juca 

în arșița soarelui ca oglinda unei ape. Din prundul gârlei, cireada se urca pe un vad și se îndruma cu 

greu la pășune. Câte un bou singuratec sta înfipt în marginea apei, cu capul întins înainte, neclintit, 

întrupând în nemișcarea lui pustietatea loculului‖.
14

 Constantin Sandu-Aldea ilustrează, în schimb, o 

lume a Bărăganului și a bălților Dunării mânată de instincte violente, aprige. Pentru Panait Istrati 

Bărăganul înseamnă ciulini, sărăcie halucinantă: „El, (Bărăganul, n.n.) începe să domnească îndată 

ce omul harnic se retrage în coliba lui, îndată ce ciulinii înțeapă rău și când vântul dinspre Rusia 

prinde să sufle cu temei. Asta se întâmplă prin octombrie. În jurul lui (…) nu vezi decât ciulini, 

nenumăratul norod al ciulinilor. Plini, stufoși, ai zice că-s niște oi cu lâna de oțel. Numai spini și 

sămânță. Sămânță de răspândit pe pământ, ca să crească ciulini, numai ciulini.‖ 
15

 Spațiul 

Bărăganului a intrat apoi în atenția marelui Vasile Voiculescu care scrie între1946 și 1958 treizeci 

de povestiri ce au ca spațiu definitoriu această câmpie nesfârșită, percepută din perspectiva 

munteanului care a coborât aici. 

Fiecare scriitor ce activează spațiul plan al Bărăganului ca topos dominant  narativ se 

raportează în mod specific la această întindere geografică. Primii scriitorii valoroși ai perioadei 

postbelice, cunoscuți generic sub denumirea de „generație șaizecistă‖ apelează la întinsul spațiu al 

câmpiei, la Bărăganul din care își asumă anumite părți. Pentru Constantin Țoiu, Bărăganul se 

confundă cu Urziceniul care  nu va rămâne doar orașul său natal, ci și depozitarul unor experiențe 

interesante transpuse în proză. Scriitorul simte Bărăganul ca funcționând asemenea unui Centru, iar 

Bucureștiul un oraș care se exprimă prin marginile acestuia.  

În Iarna bărbaților, Ștefan Bănulescu plasează șapte povestiri în acest „terra incognito‖, mai 

exact în Borcea, unde iernile și verile sunt oarecum mai blânde decât în restul Bărăganului. 

Scriitorul este copleșit în fața Deltei, ca în Sat în Deltă, unde superlativele însoțesc descrierea 

acestui spațiu: „În imensitatea apelor Deltei, cu peisajul nesfârșit al lacurilor limpezi și albastre, 

dominate de cetățile de trestii verzi, cenușii, care înconjoară grindul satului, apariția Pădurii Negre e 

uluitoare pentru natura acestor locuri. E o pădure de stejari seculari, în forma de monștri măreți, cu 

crengi contorsionate, tulpini de necuprins și rădăcini atât de groaznic încleștate cu pământul nisipos 

încât nu știi: pământul amenințat de ape se ține de stejari, sau stejarii de pământ.(…) La doi pași de 

Pădurea Neagră izbucnește pustiul desăvârșit: spinările albe, colosale ale dunelor de nisip – cele 

mai înalte dune ale deltei – răsfirate înapoia satului, care seamănă cu niște trupuri de animale 

cuaternare.‖
16

  

Bărăganul lui Fănuș Neagu este unul stihial, un pol fie al frigului, fie al căldurii, asemeni 

calicului verii, vântul care distruge recolte și vieți. Aici se conturează imaginea ceairului, spațiul al 

fantasmelor și al „miracolelor topografice‖
17

, în care prozele sale, cu parfum de halimă și istorii 

incredibile, se întâlnesc cu cele ale lui Panait Istrati, Vasile Voiculescu, Constantin Țoiu sau Ștefan 

Bănulescu, fiindcă toți sunt irecuperabil îndrăgostiți de această întindere miraculoasă. Bărăganul 

intră ca spațiul epic și în operele unor scriitori precum Mircea Nedelciu, Mircea Bârsilă, Ștefan 

Drăghici, Marin Lupșanu, Nicolae Stan, Dumitru Ungureanu, toți scriitori vii, care imprimă în 

operele lor o prospețime nouă și o subordonare față de datele unui anumit peisaj
18

, cel al spațiului 

câmpiei sudice. Chiar și acțiunea controversatului roman Mitrea Cocor al lui Mihail Sadoveanu este 

plasată în Bărăgan, posibil o opțiune pentru a nu discredita spațiul sacru al Moldovei în care nu se 

puteau consuma astfel de evenimente.
19

 De altfel, Bărăganul nu este ocolit de literatura realismului 

socialist care a încercat să cucerească acest spațiu, în care se realiza măreața transformare socialistă 

a agriculturii, sub mâinile harnice ale unor eroi comuniști ce cuceresc lumea nouă a câmpiei, așa 

                                                             
14 Duiliu Zamfirescu, Viața la țară, Editura Astro, București, 2016, p.39. 
15 Panait Istrati, Ciulinii Bărăganului, Editura Minerva, București, 1977, p.10. 
16 Ștefan Bănulescu, Iarna bărbaților, Editura Art, București, 2012, p.35. 
17 Cornel Ungureanu, op.cit., p. 185. 
18 Cornel Ungureanu, op.cit., p. 180-181. 
19 Vasile Coman, op.cit., p.34. 
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cum nu mai fusese ea niciodată. Cel puțin acesta este mesajul narațiunii Bărăgan de V. Em. Galan, 

așa cum era el transmis elevilor care studiau această scriere în școli, undeva prin deceniul al 

șaselea.
20

  

 Analizând existența Bărăganului ca topos literar, se poate concluziona că scriitorii 

postbelici l-au putut impune cu ușurință ca spațiu literar inedit tocmai datorită faptului că fusese 

prea puțin evocat, nu avea o identitate literară bine conturată, așadar promitea resurse literare 

inepuizabile, un spațiu întins cu o situare ce oferea posibilitatea creării unei noi mitologii, a unor 

viziuni lirice sau epice inedite. Dintr-un spațiu nerevendicat de nimeni, Bărăganul a devenit, mai 

ales după al Doilea Război Mondial, un loc privilegiat, dinamic și foarte productiv. Vasile 

Voiculescu, Ștefan Bănulescu și Fănuș Neagu îl impun fără nicio reținere, proiectând aici povestiri 

ce țin de un realism magic, de teme balcanice ori sud-est europene, un sud venit ca o completare a 

nordului evocat de Alexandru Ivasiuc, Nicolae Breban sau Augustin Buzura. În acest mod 

Bărăganul primește consistență, adâncime, nu mai este văzut doar ca un element de fundal, 

decorativ, al întinderilor nesfârșite sau al aventurii, ci primește o mitologie aparte, cu credințe 

creștine împletite cu practici și credințe magice, cu oameni care vorbesc o limbă înflorată în care 

cuvintele au sensuri vechi și adânci.
21

 În doar două decenii - între 1946 și 1966 – Vasile Voiculescu, 

Ștefan Bănulescu și Fănuș Neagu adună peste șaizeci de povestiri care au ca spațiu privilegiat 

Bărăganul, care își consacră  astfel o identitate literară, devenind un spațiu miraculos ce oferă o 

imagine complexă a omului de la câmpie, un om vechi care are capacitatea de a trăi într-un orizont 

magic și nu intenționează sub nicio formă să schimbe acest lucru. Scrierile lor sunt parcă o replică 

în timp dată lui Vasile Băncilă, cel căruia Fănuș Neagu îi fusese elev și care se poate să fi contribui 

la această profundă contopire a scriitorului cu spațiul câmpiei natale și care în 1935 deplângea 

soarta spațiului literar românesc lipsit de orizonturile nemărginite ale câmpiei: „E o nenorocire că 

cultura română a fost fabricată pe dealuri. Până când nu va interveni Bărăganul, nu vom fi 

salvați.‖
22

 Vasile Băncilă pornește în a investiga resursele spațiului Bărăganului în tinerețea sa, din 

dorința de a-i da o replica lui Lucian Blaga la al său Spațiu mioritic. Timpul nu este de partea sa și 

nu definitivează la timp eseul, astfel că, ajuns la maturitate, concluzionează că soluția este cea a 

împăcării între cele două forme spațiale. „Care e soluția? Nu să admitem un spațiu unilateral, de 

Bărăgan ori de munte, ci să creăm un spațiu sintetic și complex al culturii, prin care să impunem o 

ordine a omului. Nouă ne trebuie un spațiu în care sa fie și majorul Bărăganului, și femininul 

dealului și eroicul muntelui, și legănarea plaiului. Pe acest spațiu nu-l poate da decât cultura.‖ 
23

 

Prin scriitorii amintiți acest spațiu va fi reabilitat din punct de vedere literar căci, în ciuda 

faptului că nu are dimensiune profund istorică sau trecut celebru, i se va conferi, prin opere cu un 

viabil destin artistic, un statut bine definit, o mitologie aparte. Pentru  scriitorul Fănuș Neagu, 

stabilirea sa ca matrice spațială definitorie este vizibilă chiar din titlul primului său volum: Ningea 

în Bărăgan, ceea ce atestă influența spațiului natal ca fiind atotputernică, capabilă să treacă dincolo 

de orice influență exercitată de diversele ipostaze ale devenirii umane.  
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CĂLUGĂRII CU ARIPI 
 

Irina Constantinescu  

PhD. student, University of Bucharest 
 

„Părintele Roman, odinioară călugărul Alexandru, trăiește 

deja de mulți ani ca zăvorât în schitul părintelui Dositei, între 

mlaștinile Pskovului. Nu demult am publicat încă o cărticică 

cu minunatele lui versuri‖
1
 

 
Abstract:Christianity, through the monks „as the angelsŗ has given a continous presence in the Christian 

world. They are the spiritual sentinels in a kingdom/empire that wished to be the mirror of the heavenly 

kingdom: Byzantium, Constantinople Ŕ „The City of the Angelsŗ. They  are teachers, taumaturgists, 
diplomats, linguists, poets, musicians, painters and architects. They are fighters in the „word warŗ against 

heresies, against iconoclasm. By virtue of obedience to Godʼs  forgiveness for the disobedience of the 

protoparents . Through pure discernment, wise counsel, they became spiritual guidance for the poor and the 

kings. They are friends of the Truth. And they are among  us…  
 

Keywords: christianity, monks, abbey, european culture  

      

 

           Deșertul Egiptului, al Nilului Inferior , prima destinație pentru cei care caută apropierea de 

Dumnezeu. Preluând de la Pahomie
2
 modelul monahic, Sf. Antonie cel Mare  alcătuiește prima 

așezare monahică în deșertul egiptean, cu reguli pe care numai cei cu adevărată chemare le pot 

respecta. Din Ierusalim, se retrăgeau în deșertul Arabiei, din Antiohia spre Munții Taurus din 

Capadocia și  Armenia. Lucru firesc era să auzi foarte des despre oameni cu diferite meserii sau 

ocupații, bogați și/sau săraci, că iau calea fie a deșertului, fie a vreunei mânăstiri.  
Aceste prime secole de creștinism (sec.II-IV) sunt perioada  atleților întru credință. Dacă 

antichitatea avea modelul eroilor, cu idealul nemuririi, creștinismul are modelul sfinților. Imitatio 

Christi pentru contemporani, o nouă paradigmă pedagogică spre care  se va îndrepta încrederea, 

educația în  familie, exercițiu de caracter pentru tineri  și nu numai, o continuare, într-o cheie 

revelată,  a bazei civilizației greco-romane de bună esență; renunțarea la bunurile pământești, 

indiferența pentru ranguri sau onoruri, moralitatea, seriozitatea și  intransigența față de alunecările 

de la dreapta judecată prin  credință desființau diferențele dintre colibă și palat. Erau vremuri ale 

Mărturisitorilor, Părinților Bisericii, acei „nebuni întru Hristos‖. Monahismul preia autoritatea și 

responsabilitatea pentru noua civilizație -  Orientul Bizantin cu laturile sale vestice și răsăritene.
3
  

   În secolele V-VII spațiul ortodox (Orientul Apropiat, Egipt, Asia Mică, Tracia, 

Constantinopol (mai puțin  Occidentul), aria mediteraneană a Siriei cunoaște monahismul stilit, o 

formă de martiriu nesângeros. Condițiile de orice fel favorizează apariția și dezvoltarea acestui 

„modus vivendi pe care îl descoperă Dumnezeu anumitor creștini ca o vocație particulară‖
4
 . 

                                                             
1     Arhimandrit Tihon (Șevkunov), Sfinții nesfinți și alte povestiri, trad. Cristea Florentina, Galați, Ed. Egumenița, 

2013, p. 480.     
2   Călugăr  viețuitor în deșertul Nitriei, Egiptul de Jos,  n. în Thebaida de Sus –Egipt (292-9 mai 346), părinții păgâni, 

inițiatorul primei forme de monahism cenobit. Regula lui a fost model Sf. Benedict de Nursia. Cf. informațiilor de pe 
site-urile www.wikipedia.ro și www.cuvântortodox.ro.  
3      Henri-Irénée  Marrou, Istoria educației în antichitate, vol.I., Buc., Ed. Meridiane, 1997,  pp. 15 ș.u.   
4   Maxim Vlad, Asist. Univ. Drd. Protos., Priveliștea lumii, Stâlpnicii în spiritualitatea monahal. O introducere, 

Colecția Isihasm, Ed. Platytera, 2007, p. 18.         

http://www.wikipedia.ro/
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 Călugării rătăcitori în Asia Mică
5
:  unii, așa-numiții „ierbivori‖, pentru că se hrăneau cu 

ierburi și rădăcini. „Ei luau atitudinea lui Adam care se ascundea în tufișuri, fugeau de lume și se 

înrudeau cu lumea animală‖; „zăvorâții‖, care refuzau lumea și cuvântul și se îngroapă de vii în 

obscuritatea unor morminte sau gropi. Aici se află proba lepădării de sine, singuratate și tăcere, 

prefața morții; „dendriții‖, înlănțuiți de o creangă prin copaci, departe de a păși pe pământul atât 

de întinat de oameni. Acolo, asemenea păsărilor, se simțeau mai aproape de Cer, de Casa lui 

Dumnezeu; „încremeniții‖, care alegeau nemișcarea, cu brațele deschise în formă de cruce, ca o 

rugăciune continuă, amintind de menirea verticalității, a duhului care tinde mereu spre Creator.  

Alții, „staționarii‖, tot timpul în picioare, precum Sf. Maron, în vecinătatea stâlpului Sf. 

Simeon. Se spune că Sf. Simeon cel Mare a stat un an doar sprijinit într-un picior.  

Apoi sunt „cei fără somn‖, acemiții… Obișnuit lucru era ca acești oameni să fie căutați de 

semenii impresionați de tăria și perseverenta lor strigare spre Dumnezeu, „egali cu îngerii‖
6
. 

          Stâlpnicii, o formă de asceză apărută în Siria, care,  prin etosul specific este matricea  

acestui curent spiritual, prin calitatea gravă, profundă a sufletului sirian, așezarea mediteraneană, 

benefică aspirațiilor de calitate atât sociale, politice sau religioase și aduce  mărturiile  

documentelor scrise. 

 De Antiohia, oraș prosper, material și spiritual, baza aprovizionării Constantinopolului cu 

produse esențiale (grâu, ulei, miere, ceară) se leagă numele primului stâlpnic, Sf. Simeon cel 

Bătrân, urmat de Sf. Simeon cel Tânăr de la Muntele Minunat
7
.  

‖Este unanim  recunoscut faptul că noutatea atrage și că ea influențează acțiunile și 

comportamentul celorlalți. Stâlpnicia nu putea face excepție de la regulă. Stâlpnicia încă de la 

debutul ei a fost întîmpinată cu ostilitate și neîncredere, nu numai în înaltele pături elenizate ale 

societății, ci chiar și în mediile ecleziastice (…) Opoziție a întâmpinat și din partea călugărilor 

egipteni care auzind vorbindu-se de acest nou gen de penitență, au trimis o scrisoare de 

excomunicare‖ iar delegația părinților egipteni l-au supus pe Sf. Simion Stâlpnicul la „proba 

smereniei, pentru a verifica autenticitatea  noului fel de viață pe care acesta îl inițiase (…) 

Monahii egipteni nu puteau lăsa să le scape controlul mișcării monastice pe care ei au avut 

onoarea să o fondeze. Însă, după cum afirmă Teodor Citețul (Lectorul), când ei au fost mai bine 

informați despre virtuțile sale au intrat în comuniune cu el. „Însă după ce cunoscură sfințenia sa îl 

admiseră la împărtășirea lor‖
8
. O judecată sănătoasă, o spiritualitate profundă. Nimic pentru ei, nu 

pregetau să se implice în viața Bisericii, intervenind, dacă erau necesari, în marile dispute sociale, 

politice sau teologice
9
. Din Viața Sf. Simeon Stâlpnicul, scrisă de Teodoret de Cyr aflăm despre 

afluența mare de oameni (ismaeliți, armeni, perși, spanioli, englezi, bretoni sau gali), pe beduini, 

călătorii liberi ai stepei siriene. Încep să apară cei care îi urmează exemplul. Hrana puțină, frugală, 

somn mai deloc, trezi pentru orele de rugăciune zi și noapte, frig sau arșiță ca un plumb topit, 

vântul dinspre Munții Taurus necruțător, doar un minim de acoperământ, o balustradă, câteva 

vreascuri, o platformă cât să nu cadă ca „din cuib‖.  Coborau doar pentru Sf. Euharistie, iar 

Sfintele Taine se oficiau la piciorul stâlpului. 

                                                             
5Ibidem, p. 27. 
6 Evdokimov, Paul, Vârstele vieții spirituale, Cuvânt înainte și trad. Pr. Prof. Ion Buga, Ed. Christiana, Buc., 1993, pp. 

96-97. 
7 Vezi p. 4. 
8 Maxim, Vlad, Asist. Univ. Drd. Protos., Op.cit., pp. 30-33, apud Nichifor Calist, Prescurtarea istoriei lui Teodor 

Citețul, trad. de Iosif Gheorghian, Tipografia Cărților Bisericești, Buc., 1899, p. 296 (vezi și T.Spidlik, Spiritualitatea 

Răsăritului creștin, I Manualul sistematic, trad. Ioan Ică jr. Ed. Deisis, Sibiu 1997, pp. 248, 426). Sf. Francisc de Assisi 
va avea în sec. XIII, o întâmpinare de neîncredere din partea papei. „Mergi și predică la porci‖i s-ar fi spus, iar el s-a 

supus – iată o probă a smereniei și ascultării (voturi monahale în afara oricărei negocieri).   
9 Ibidem, p. 39, apud Delehaye Hyppolyte, Les Saints Stylites (Subsidia hagiografica 14), Bruxelles, 1923, pp. 

 CXCIV. 
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       Sf.Simeon cel Mare (390-459)
10

, n. în satul Sis din Asia Mică, Cilicia, părinții Susotion 

și Marta, țărani; nu știa carte, orfan la cinci ani. A început  asceza ca „ierbivor‖. Sf.Daniil 

Stâlpnicul (ucenic al Sf. Simeon – dintre toți  sfinții stâlpnici cu numele Simeon, doar el singur 

este „cel Mare‖ sau „Bătrânul‖ , prăznuit la 1 septembrie)  n. în satul Vitaria, Mesopotamia, 

părinții creștini, plecat la mănăstire la 12 ani, va fi consilier/sfătuitor al împăratului Leon I cel 

Mare (Macheli), 457-474, mult recunoscător pentru rugăciunile care i-au adus un fiu. Sf. Luca 

Stâlpnicul, care a devenit impasibil la ger, a compus trei tropare, unul îi poartă numele în Minei 

pentru ziua de 26 octombrie, putea recita întreaga Psaltire și  rugăciuni; Sf. Stâlpnic Alipie, cel 

care a trăit doar cu doi ani mai puțin (99 de ani) decât Sf.Stâlpnic Luca
11

; Sf. Stâlpnic Lazăr. S-au 

găsit date despre Sf. Stâlpnice Chira și Marana.     „Alipie îl avea pe Dumnezeu în gând, dar și 

Dumnezeu îl avea cu totul pe Alipie‖
12

 .               Sf. Alipie a viețuit în sec. al VII-lea, de fel din 

Adrianopole, în eparhia Paflagoniei, orfan de tată la trei ani, care s-a stins pe vremea împăratului 

Heraclie, iar numele lui Alipie Kionitul se tâlcuiește în lb. greacă Alipios cel fără întristare (a Ŕ 

fără, lipie Ŕ întristare). În mica lui „gheretă‖… „stătea deci ca o statuie de bronz‖
13

, iar într-o 

colibă, lângă stâlp, trăia mama sa, gata să-i fie ajutor. Faima de taumaturg, de înaintevedere, de 

sfințenie a chemat la pocăință nu numai bărbați, ci și femei (Eufimia, Euvulia, Maria – sora 

sfântului, din alte manuscrise chiar și mătușa, sora mamei, iar într-un final, și mama lui), 

alcătuindu-se astfel două comunități separate, cu canon stabilit de Sf. Alipie, săvârșeau slujbele în 

biserică și erau sub ascultarea Sf. Alipie. Găsirea locului de statornicire: găsește o stâncă/capiște 

(altar  păgân al zeului Mithra tauroleu)
14

, dându-i semnificație creștină prin amenajarea  stâlpnică. 

Va rîndui, la îndemnul Sf. Eufimia, „o biserică, mică ce e drept (…) nu pe măsura dorinței sale și 

nici a strălucirii muceniței, dar nu mai mică decât puterea mâinilor sale‖
15

;  locul acela îl aștepta 

prin doi martiri, ale căror moaște, prin gestul construirii micului paraclis, vor fi descoperite.  

      Traseul vieții și nevoinței acestor sfinți urmează exemplul altor pustnici, dar ei, începând 

cu Simeon, printr-un accesoriu, au dat elementul esențial unei forme de penitență 

inconfundabilă
16

. „Ei au fost apostolii comunităților rurale recent convertite la credință în 

Orient‖
17

. Sunt trasee de pelerinaj, coloane-relicvă, semne ale viețuirii ascetice,   măsura  

proximității sacre.       

                Spre anii 1100 pericolele naturale duc la rărirea știrilor despre asemenea pustnici.  Prin 

sec. al XIX-lea în preajma mânăstirii Tismana a viețuit un sfânt stâlpnic.
18

 Capul Sf. Simeon cel 

Tânăr din Muntele Minunat se află la Mânăstirea Neamț.
19

 

     În fața asaltului permanent din partea ereziilor, a defăimărilor, știuți sau anonimi, 

călugării au fost întăriturile, reperele împreună cu  Părinții Bisericii, cei mai buni dintre cei buni 

ai Imperiului Bizantin. Sfinții Ioan  Gură de Aur (Hrisostomu)
20

 , Grigore Teologul, Vasile cel 

Mare
21

, Grigore de Nisa, Sf.Maxim Mărturisitorul, frații sfinți Chiril și Metodiu împreună cu 

                                                             
10Maxim Vlad, Asist. Univ. Drd. Protos., „Stâlpnicii Ŕ Viața pe stâlpŗ www.crestinortodox.ro „Corespondențeŗ            
11Ibidem.     
12***  Sfinții Stâlpnici: Simeon, Daniel, Luca și Alipie. Viața Sf. Alipie Stâlpnicul (prima)  Coord. prof.dr. Remus Rus, 

trad. din lb.greacă de lect. univ. dr. Ovidiu Pop, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, p. 313. 
13Ibidem, pp.317-326.  
14Cultul zeului Mithra era zeul armatei romane, al războinicilor care, la o vârstă potrivită (15 ani) erau inițiați în ritualul 

sacrificial prin care, puteau deveni puternici și curajoși.      
15***   Op.cit., Viața lui Alipie Stâlpnicul (a doua), p. 351. 
16Maxim Vlad, Asist .Univ. Drd. Protos., Op.cit., p. 35. 
17Ibidem, pp.  113-115. 
18     Ibidem, p. 87. 
19    Ibidem, p. 12. 
20  După moartea părinților (Antuza și gen. Saturnus) și  a surorii mai mari, împarte averea nevoiașilor,   păstrează doar 
stricul necesar unei vieți de sihăstrie: șase ani de pustnicie.    
21   Proiectul său, Vasiliada, un complex de așezăminte pentru săraci, persoane vulnerabile, văduve, orfani, chiar un 

pavilion pentru boli infecțioase. Va fi inspirația necesară vocației filantropice a societății bizantine. Ana Comnena va 

scrie la treizeci de ani după moartea tatălui său, împăratul Alexios I Comnenul (1081-1118), despre Complexul 

http://www.crestinortodox.ro/
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patriarhul Fotie, precum o  binevenită treime a vocației de cărturari și dascăli,  Sf. Teodor 

Studitul, ucenicii acestuia printre care Sf. Simion Noul Teolog (949-1022), vașnicii athoniți 

isihaști și fratele lor Sf. Grigore Palama (1297-1328)
22

 care sintetizează tot ceea ce Sfinții Părinți 

și tradiția ortodoxă spuseseră. Duhul Sfânt ca  energie necreată: pe de o parte inaccesibilitatea lui 

Dumnezeu, pe de alta, șansa dată de Dumnezeu omului de a se îndumnezeii, de a-l face părtaș la 

viața Lui.   

 Declanșatorul credinței, care  refuză minciuna, distrugerea, vulgaritatea de orice fel, se află 

în Constantinopol. Aici viețuiesc acei călugări din cetate, este Sf. Teodor Studitul (Mânăstirea 

Studion) Sf. Simion, Noul Teolog,
23

 cu bucuria și entuziasmul unui sfânt sub carura unui om 

universal.     

Atunci când Imperiul Bizantin, singur, fără ajutor, vlăguit, dar încă impresionant pentru 

cuceritorul otoman, va cădea (29 aprilie 1453), Republica monahală de la Muntelui Athos va fi 

pentru Răsăritul Europei simbolul unui Bizanț care rezistă. Rezistență spirituală, cărturărească 

întreținută de sârbi, ruși, români. Pentru prezența românească la Muntele Athos avem cuvintele 

învățatului rus Porfiri Uspenski: „Nici un alt popor pravoslavnic nu a făcut atîta bine pentru Athos 

cît au făcut românii‖ 
24

. 

Aici, cu timpul se va concentra, îmbogăți și apoi răspândi practica isihastă (isihia=pace, 

liniște)
25

.  Treptat, prin mânăstirile construite, schituri, chilii, danii,  locul se va transforma într-o 

adevărată republică monahică.  De aici Sf. Grigorie Sinaitul a pornit spre bulgari cu dorința 

misionară de a răspândi practica rugăciunii neîntrerupte în și pentru lume, „isihastul în oraș‖, este 

trăsătura care caracterizează secolele XIII-XIV.
26

  De la Constantinopol, via misiunii călugărilor 

lingviști Chiril și Metodiu (sec.al IX-lea), viziunea patriarhului (Sf.) Fotie de răspândire a culturii 

și spiritualității bizantine la popoarele slave se înstăpânește.  

 Vocația pustiei (fie deșert, culmi muntoase sau întinderi de apă) găsește la români o 

desfășurare pe care denumirile locurilor o atestă (Sihăstria
27

, Scaunele
28

, Pustnicul).    

Intregrala spirituală
29

 în care Carpații sunt martyria românească, Ceahlăul este Athosul 

nostru cu cel mai vestit  pustnic (sec. al XVI-lea), Ghedeon Pustnicul. În zona Neamțului din 

                                                                                                                                                                                                          
filantropic construit de tatăl său, „o a doua cetate în interiorul Cetății cetăților‖, care, prin hrană, igienă, medicamente, 

personal specializat, mult superior așezămintelor din Apus. Cf. Constantelos Dimitrios, J., Filantropia bizantină și 

asistența socială, trad. dr. Florina Georgeta Mureșan, DOXOLOGIA, Iași, 2014, pp. 324-353, apud Ana Comnena, 

Alexiada, Cartea XV, Cap. 7. 
22   În disputa iscată de vicleniile calabrezului Valaam la adresa practicii isihaste, Sf.  Grigorie conturează doctrina 

isihastă care, în esență arată că ființa lui Dumnezeu și energiile Sale divine formează o unitate, deși se deosebesc, la om 

ajungând energiile/puterile divine, iar nu ființa Lui, care este inaccesibilă omului. Sinodul din 27 mai 1351, în biserica 

Vlaherne, patriarhul ecumenic Calist I (1350-1353; 1355-1363), proclamă isihasmul doctrină oficială a Bisericii 

Ortodoxe, cu răspândire în Răsăritul ortodox.        
23     Recunoscut de creștinii răsăriteni și nu numai drept cel mai mare mistic din Evul Mediu. 
24  Wladyslaw Podlacha, Grigore Nandriș, Umanismul picturii murale postbizantine, vol.I, Pictura murală din 

Bucovina, prefață de Vasile Drăguț, cuvânt înainte de Mabel Nandriș, trad. de Grigore Nandriș și Anca Irina Ionescu, 
note de Grigore Nandriș și Anca Vasiliu, Ed. Meridiane, Buc., 1985, p. 20, apud Porfiri Uspenski, Hristijanskij Vostok, 

Istorija Afona, III, Kiev, 1877, p. 334. Cf. pr. prof. dr.Mircea Păcurariu, Istoria bisericii Ortodoxe Române, EIBMBOR, 

Buc., 2006, p. 210.  
25  La  Macarie, scriitor anonim, rugăciunea minții preluată de la ucenicul său Evagrie (+399), va deveni rugăciunea 

„inimii‖ („Rugăciunea lui Iisus‖), inima care este persoana interioară, „eul‖ din profunzime, care vede prezența lui 

Dumnezeu „ca pe o trăire, și aceasta cu convingere‖, niciodată fiind  doar partea emotivă a omului, cum se socotește în 

Apus. Cf. John Mayendorff, Teologia bizantină. Tendințe istorice și teme doctrinare, Ed. a II-a revizuită, trad. din lb. 

engleză și cuvânt înainte Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan, Ed. Nemira, Buc., 2011, pp. 101-105.   
26    Mitropolitul Serafim, Isihasmul tradiție și cultură românească, trad. Iuliana Iordăchescu, Ed. Anastasia, Buc., 

1994, pp. 52-61. Titlul lucrării în lb. franceză Roumanie, tradition et culture hesychaste, editura  mănăstirii cisterciene 

Bellefontaine din franța (în 1987 și 1992). Versiunea în lb. engleză apărută în SUA, 1992. 
27      Prin sihastru/ sihăstrie se traduce în românește cuvântul isihast.  
28      De la obiceiul călugărilor de a dormi două-trei ore, precum schimnicilor. 
29     Dumitru Stăniloae, Pr. Prof. Dr. Membru al Academiei Române, Din istoria isihasmului în ortodoxia română, Ed. 

Scripta, Buc., 1992, pp. 12-13. 
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Moldova au sosit (sec. al XVIII-lea), împreună cu ucenicii lor (iscusiți copiști și traducători), doi 

isihaști ucrainieni de obârșie româno-rusă, Vasile de la Poiana Mărului și Paisie Velicikovski; 

alături de călugărul cernican Gheorghe vor întări trăsătura athonită a monahismului românesc. 

Cunoșteau tradiția monahală din Moldova, fără opresiunea turcilor (Orientul grec) sau restricțiile 

stăpânirii rusești. Sf. Paisie a adus  de la Athos,  pentru prima oară la noi, fragmente ale Filocaliei. 

Mulțime de manuscrise scrise de el în slavonă își așteaptă descifrarea. Influența lor duhovnicească 

și culturală merge spre sudul Dunării și spre Rusia, acolo unde, în Thebaida Nordului
30

 (lăsând 

mult în urmă Novgorodul) viețuiesc sub o formă de ascetism extrem, călugării cu aripi
31

.  

Domnitorii români, aidoma împăraților bizantini
32

 aveau duhovnici isihaști, așa cum este Sf. 

Nicodim de la Tismana  (+1406) pentru domnii Tării Românești Nicolae Alexandru Basarab (cu 

care se înrudea), voievodul Vlaicu, voievodul Radu I;  Daniil - sfânt călugăr Ioanichie sihastru în 

locurile „Călărețului tracŗ (biserica de la Cetățuia, jud. Ialomița), călăuza de taină pentru 

voievodul Alexandru cel Bun; Daniil Sihastrul pentru domnul Moldovei Ștefan cel Mare. Dintre 

călugări cu viață îmbunătățită se vor ridica episcopii de nădejde ai domniilor românești
33

.    

                                                         * 

Mânăstirile din Irlanda, Catalonia, abațiile aparținătoare mănăstirii Saint Cluny centre de 

cultură - universitățile europene aici își au începutul. Misionari ai credinței, ai cărții, vor trece 

dintr-o parte în cealaltă a continentului european, din Constantinopol la Vatican și din Catalonia la 

Kiev și Novgorod. 

Cultura europeană și-a avut dascăli mânăstirești. A fost o vreme când organizarea socială, 

economică, juridică a Europei a părut sufocată, în lipsa legilor, de cutume barbare. În tăcere și 

discreție, călugării au știut să păstreze valori culturale inestimabile, până când au socotit că 

societatea era îndeajuns de așezată pentru a-i fi transmise.  

                                                             *                                                                                               

Mircea Eliade, istoric al religiilor, personalitate academică recunoscută ca atare,  arată că 

așezările omenești au apărut și dăinuit în preajma unui sanctuar, atunci ctitoriile mânăstirești 

(Neamț, Putna, Bistrița, Curtea de Argeș, Sâmbăta de Sus, Cozia) sunt sanctuarele identității de 

neam în istorie.  
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NOTE DE LECTURĂ ÎN JURNALELE LUI RADU PETRESCU: IDENTIFICARE, 

DISTANŢARE CRITICĂ, AUTOANALIZĂ 
 

Sorin Iagăru-Dina 

PhD. student, University of Bucharest 
 

Abstract:The aim of my presentation is to show the complexity of the relationship established between Radu 
Petrescu as a reader and the texts which serve him as both sources of aesthetic pleasure and means of self-

confirmation. My first concern was to bring to light the two main possible manners of relating to a text, 

which may be seen as emerging from Jean Starobinskiřs famous theory about the interpreterřs gaze as 

,,critical relationŖ. Thus, one is governed by the delight of discovering similarities with the authorřs 
conception of life and art, recognising him as a forerunner and a model. The other stays dominated by the 

readerřs tendency to lay emphasis on those aspects which make him different (he himself being a writer, in 

his turn) from the author, generating a gap between them.  
In short, Radu Petrescuřs diaries, containing a large amount of reflections on literature, illustrate how a 

writer deeply interested in literary technique makes use of his reading experience as a means of checking the 

pertinence of his own discoveries, developing, thus, the art of his novels. 
 

Keywords: self-confirmation, critical relation, innovator, difference, distance 

 

 

Propunând o clasificare a criticii literare, T. S. Eliot oferea, în studiul Să-l criticăm pe critic, 

inclus în volumul Eseuri alese
1
, patru tipuri de critic literar: ,,Criticul Profesionist – scriitorul a 

cărui critică literară este principalul (poate unicul) paşaport pentru celebritate―, ,,Criticul Entuziast― 

(,,avocatul autorilor cărora le prezintă operele―), Criticul Academic şi, în fine, criticul-poet, ,,despre 

a cărui operă putem susţine că este un derivat al activităţii sale creatoare―
2
. Cunoscută, cum tot Eliot 

aminteşte, şi sub numele de ,,critică de atelier―, acestei din urmă categorii de discurs critic i-a fost 

subliniată frecvent subiectivitatea autorului ei, datorată interpretării cărţilor prin filtrul propriei sale 

opere. Altfel spus, acest tip de critic-scriitor rămâne în imediata vecinătate a concepţiilor deja 

formate despre artă şi literatură, interesat mereu de temele familiare şi înclinând să aprecieze numai 

acele texte cu care empatizează, cu care îşi găseşte afinităţi (de viziune, estetice, de curent literar 

etc.).  

Tot o formă de ,,critică de atelier―, dar căreia nu i se mai pretinde obiectivitatea judecăţii de 

valoare ţinând cont că nu îşi mai revendică nici măcar statutul de eseistică, o reprezintă însemnările 

de lectură din jurnalele scriitorilor. În acest registru al confesiunii, al intimităţii, implicit al 

subiectivităţii, unii autori îşi notează, pe marginea lecturilor făcute, impresii, conexiuni, satisfacţia 

întâlnirii cu o carte bună sau, dimpotrivă, reacţii critice foarte vehemente faţă de autorii pe care nu-i 

agreează. De multe ori, însă, aceste însemnări nu au, cum s-ar putea părea, caracter gratuit, de 

simplă umplere a timpului cu ,,cea mai de preţ zăbavă―, cum spune cronicarul. Aceste note de 

lectură fac parte, adesea, dintr-o adevărată ,,campanie― de pregătire a capodoperei pe care scriitorii 

o visează; de aceea, analiza textelor este pentru ei o experienţă formatoare, adevărată ucenicie într-

ale scrisului. Pentru cercetătorul care le explorează, valabilitatea critică a acestor analize schiţate în 

fuga condeiului nu este atât de importantă. Studierea lor este, cel mai adesea, profitabilă din alte 

privinţe.  

Mai întâi, impresiile de lectură pot funcţiona ca forme de autodefinire, prin subiectivitatea 

receptării şi prin conexiunile pe care le fac autorii lor între cărţile celorlalţi şi propriile proiecte sau 

opere încheiate. Un alt aspect de interes îl reprezintă raportarea eului creator la alteritatea 

                                                             
1 T. S. Eliot, Eseuri alese, Bucureşti, Editura Humanitas, 2013. 
2 Ibidem, pp. 157-158. 
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reprezentată de scrierile autorilor consacraţi, maeştri ai genului avut în vedere, iluştri predecesori 

sau contemporani în mare vogă. Raportare subsumabilă unei grile tipologice simple, la care făcea 

referire, între alţii, Jean Starobinski,  în cadrul conceptului mai larg de ,,relaţie critică―: pe de o 

parte, profilul scriitorului care admiră ceea ce citeşte, îşi găseşte afinităţi, descoperă apartenenţa sa 

la o familie de spirite sau alta, se lasă pătruns, cum arăta George Poulet, de fluidul gândirii celuilalt, 

de Cogito
3
, ajungând la cunoaşterea de sine prin cunoaşterea celuilalt (,,A cunoaşte; a se 

cunoaşte―
4
). Pe de altă parte, scriitorul mefient, rezervat, ,,cititor neînfrânt―, cum se exprima într-un 

loc Marin Preda, care ia distanţă critică faţă de autorii frecventaţi tocmai pentru a-şi valida 

originalitatea, plusul artistic pe care îl aduce prin opera în elaborare sau aflată încă în stadiul de 

proiect, demonstrându-şi sieşi, pe scurt şi în termeni barbari, că face lucrurile mai bine decât 

înaintaşii sau congenerii săi. Un alt câştig pe care cercetarea însemnărilor de lectură din jurnalele 

scriitorilor îl poate aduce este excursul în profunzimea compoziţiei pe care îl furnizează, cu un ochi 

atent la procedee, valorificat în comentariul stilistic foarte fin, cu intuiţii şi conexiuni 

surprinzătoare, cu itinerarii neaşteptate prin operele marilor literaturi, în urmărirea unor elemente de 

tehnică romanescă sau de poetică. 

Am ales, ca suport pentru ilustrarea cu exemple a premiselor teoretice expuse până aici, 

notele de lectură ale lui Radu Petrescu, scriitor estet şi cititor rafinat, cu o amplă operă diaristică a 

cărei principală temă o reprezintă cărţile şi cultura în general. Voi analiza, în cele ce urmează, 

câteva fragmente din impresiile sale de lectură şi din concepţiile despre literatură, selectate din trei 

jurnale: Ocheanul întors
5
, A treia dimensiune

6
 şi Prizonier al provizoratului. Jurnal 1957-1970

7
. 

Voi încerca, totodată, o clasificare a lor în funcţie de raportarea autorului la textele pe care le 

interpretează, urmărind grila tipologică amintită mai sus.  

Este important de menţionat, mai întâi, că punctul de convergenţă, atât al glosărilor pe 

marginea cărţilor citite, cât şi al digresiunilor eseistice îl constituie, cum s-a mai arătat, tema 

propriei scriituri
8
. Radu Petrescu nu uită să se raporteze, parcurgând cu mai multă sau mai puţină 

încântare diferite opere importante, la propriile texte ori proiecte, idei, ipoteze de lucru: ,,Reiau 

pentru a nu ştiu câta oară Omul negru. Poate că este, poate că încă nu este ce trebuie. Citesc 

romanul lui Faulkner, recent apărut. Începe foarte crunt şi pe la jumătate se schimbă în ceva à la 

Mark Twain. În capitolul 5, respiraţia ochilor, pe care am pus-o şi eu în cap. XVI din Matei, şi în 

cap. 6, sentiment comparat cu un os («tatăl său rodea la osul veritabil, amar, iremediabil a tot ce era 

nepotrivire cu timpul…»), ca în cap. XXXI din Matei.―
9
. Obiectivul – şi deznodământul fericit al 

comparării cu maeştrii literaturii universale este verificarea viabilităţii propriilor imagini, procedee 

folosite mai ales în construcţia personajelor, pe care romancierul Şcolii de la Târgovişte pune mare 

preţ. Un exemplu, însă, şi mai concludent de autoconfirmare obţinută în cadrul unui exerciţiu de 

admiraţie îl aflăm într-o notă despre Balzac şi ,,pauzele― sale în naraţiune: ,, ,,[…] în timp ce cu 

gura mă plîng de pauzele acestea atît de frecvente la mine, interior îmi spun că ele sînt inevitabile 

într-o operă înaltă, fac parte din definiţia geniului însuşi. Cîte de-acestea n-a observat Voltaire la 

Corneille, aproape în fiecare vers, cîte nu sînt în Balzac. Opera de artă e pînă la un punct incoerenţă, 

contradicţie, oboseală – a căror substanţă însă e vie, impresionantă pentru că participă şi ele la 

arhitectura generală, pentru că şi ele fac parte din ritmica artistului, marcîndu-i limita de jos.―
10

.  

Identificarea unor trăsături comune cu cele ale  romanului său, Matei Iliescu, pare o 

preocupare constantă. O regăsim şi într-o notă de lectură despre Senilità, de Italo Svevo: ,,Italo 

Svevo, Senilità. Angiolina. Casa ei pe câmp, în afara oraşului. Plimbările în apropierea mării. 

                                                             
3 Cf. Georges Poulet, Conştiinţa critică, Bucureşti, Editura Univers, 1979, pp. 319-328. 
4 Ibidem, p. 325. 
5 Radu Petrescu, Ocheanul întors, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1977.  
6 Idem, A treia dimensiune, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1984. 
7 Idem, Prizonier al provizoratului. Jurnal 1957-1970.   
8 Cf. Ion Bogdan Lefter, Primii prozatori. ,,Şcoala de la Târgovişteŗ, Piteşti, Editura Paralela 45, 2003, p. 92. 
9 Ibidem, p. 116. 
10 Radu Petrescu, Ocheanul întors, ed. cit., pp. 228-229.  
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Oamenii, văzuţi de foarte de-aproape şi peisajul de foarte de departe, ca din vârful unui deal înalt. 

Balli, cuceritor în prima parte. Umorul lui Svevo nu înţepeneşte eroii în poze hieratice, ci 

dimpotrivă, ca şi la mine.―
11

 Efectul benefic, liniştitor, tonic al similitudinilor pe care şi le 

descoperă faţă de capodopere transpare limpede din aceste rânduri. Totuşi, trebuie precizat că 

adeseori, admiraţia naşte şi complexe, când lecturile îi relevă precaritatea scrisului său faţă de 

reuşitele unor Flaubert sau Proust: ,,Am, de pildă, mirajul muzicii de precizie meticuloasă şi 

lustruită – a paginii lui Flaubert sau a inflorescenţelor late ale lui Proust, şi cînd mă uit pe propria 

mea foaie mi se pare tare sărac ce fac, de o uscăciune dezesperantă. Însă, vezi, problema e să 

exploatez această uscăciune, să o ridic la demnitatea artei. Iată un vis de infern, care se 

realizează.―
12

.  

Un alt moment din categoria fericitelor descoperiri de afinităţi îl reprezintă întâlnirea cu un 

articol de tinereţe al lui G. Călinescu, din perioada scurtei sale colaborări la Gândirea (într-un 

număr din 1929): ,,La Biblioteca Academiei. Citesc reviste literare vechi şi într-un număr din 1929 

al «Gândirii» aflu De apparitione angelorum, de G. C. Dacă nu mă înşel, îngerii lui sunt Ideile 

mele – cărora eu însumi le spun, uneori, îngeri. Şi nu mă înşel, vezi bine.―
13

. Bucuria identificării cu              

G. Călinescu, pe care l-a preţuit consecvent, îl urmăreşte îndelung pe Radu Petrescu: ,,Încă sub 

impresia scrierii, din 1929, a lui G. C., şi a identităţii de viziune dintre mine şi el.―
14

.  

De cele mai multe ori, cum se observă, identificarea nu rămâne la stadiul transpunerii 

cititorului în starea şi în punctul de vedere al autorului frecventat, ca să parafrazăm descrierea pe 

care o face Georges Poulet lecturii critice
15

. La sentimentul revelator al identităţii se ajunge de 

fiecare dată numai după ce numitorul comun – şi acesta trebuie negreşit să fie un element din 

propria operă – a fost găsit. Greu să existe în însemnările lui Radu Petrescu identificare cu textul 

celuilalt în absenţa unei similitudini frapante a lui cu propria viziune sau cu propria operă. Analiza 

textelor parcurse este, de fapt, o disecare a compoziţiei comparabilă cu dezasamblarea unui 

mecanism, cu scopul vădit de a-i sesiza modul de funcţionare şi procedeele care au stat la baza 

creării lui.  

Încă şi mai stimulative par să fie, însă, momentele de distanţare, de rezervă şi de critică 

vehementă care însoţesc relativ des actul lecturii şi se concretizează în veritabile expuneri foarte 

pedante, nu de puţine ori docte şi interesante, despre arta romanului, despre condiţia personajului în 

romanul modern, despre inovarea tehnicii narative. Merită amintite, în acest sens, două note mai 

ample din Prizonier al provizoratului în care contribuţia la inovarea tehnicii romaneşti se defineşte 

în raport cu opera unui ilustru predecesor, anume Proust. Pentru a se asigura de originalitatea 

absolută a formulei pe care o pregăteşte, Radu Petrescu începe să consulte meticulos câteva 

secvenţe din À la recherché…, verificând statutul pe care îl au acolo obiectele ca factori 

declanşatori ai memoriei şi studiind relaţia decorului cu imaginea personajelor. ,,De exemplu, mă 

întrebam zilele trecute dacă Proust dă în preliminariile actului de memorie elementele imaginii pe 

care i-o va servi memoria. Eu am impresia că nu – dar încă n-am putut scoate un volum din À la 

recherche du temps perdu să verific.―
16

. Supoziţia (,,Madeleina lui, ori pavelele din curtea 

hotelului de Guermantes(…) nu sunt în ele însele Idei, himere, ci pretexte pentru a evoca momente 

trecute―
17

) se confirmă în chip fericit la lectura pasajului cu ,,episodul şervetului―: ,,Schema pe care 

o presupuneam deci la Proust ieri, este aşa cum o presupuneam: menţionarea accidentului prezent, 

evocarea momentului trecut. Şervetul în sine, în carte, nu este decât un pretext pentru evocare şi 

teoretizare[…]―
18

.  

                                                             
11 Idem, Prizonier al provizoratului, ed. cit., p. 133. 
12 IIdem, Ocheanul întors, ed. cit., p. 83.  
13 Idem, Prizonier al provizoratului, ed. cit., p. 113. 
14 Ibidem. 
15 Georges Poulet, op. cit., p. 65.  
16 Radu Petrescu, Prizonier al provizoratului, ed. cit., p. 168. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem, p. 170.  
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Din comparaţia cu Proust, Radu Petrescu iese, în propria sa viziune entuziastă, triumfător. 

Plusul este cert pentru el: obiectele devin motive consubstanţiale cu personajele şi acest fapt 

sporeşte complexitatea reprezentării lor. Este vorba, de fapt, aici, de acea tehnică a simultaneităţii şi 

a alternării planurilor narative despre care vorbea, între alţii, Eugen Simion în Scriitori români de 

azi
19

. Analiza în filigran a fragmentelor proustiene devine terenul pe care se dezvoltă convingerea 

că tehnica de construcţie a personajelor şi a relaţiilor dintre ele, în jurul conceptelor proprii, foarte 

dragi, de ,,himeră― şi ,,Idee―, este o noutate ,,senzaţională―. Făcând astfel, Radu Petrescu îşi caută şi 

îşi defineşte locul său specific în spaţiul literar, marcând diferenţa faţă de precursor (,,La mine apoi 

se urmăreşte şi logica Ideilor[…]―; ,,La Proust, deci, Ideile nu există artisticeşte[…] – s.n.). Proust, 

Dostoievski, Joyce, iată repere de care se delimitează revendicându-şi meritul personal de a fi 

inovat arta romanului prin tehnicile narative din Matei Iliescu. Să însemne aceasta depăşirea 

,,anxietăţii influenţei― pe care a teoretizat-o Harold Bloom
20

? Radu Petrescu nu a ezitat să îşi 

declare modelele şi să recunoască înrâurirea lor asupra gândirii şi a operei sale: ,,[…] recitesc din 

Jurnalul lui Renard, însă repede las cartea din mînă şi visez la o mulţime de scriitori, Rimbaud, 

Laforgue şi alţii, cărora o secundă am dorinţa de a le mulţumi, emoţionat, pentru toate micile 

perfecţionări ale sensibilităţii mele.―
21

. Preocuparea principală nu este, aşadar, sustragerea de sub 

tutela maeştrilor, ci găsirea unor culoare libere pe care proza lui să se instaleze ducând la un alt 

nivel tehnica romanescă a precursorilor sau chiar a contemporanilor.  

Lectura atentă, deloc gratuită, se concentrează, aşadar, nu doar în exemplul dat, ci 

preponderent asupra aspectelor de structură, de compoziţie, întrucât acestea îl interesează în primul 

rând în vederea aplicării, în propriul roman, a tehnicilor pe care le proiectează. Astfel de reflecţii 

întâlnim la tot pasul în, de pildă, Ocheanul întors: ,,Demnitatea înseamnă obiectivare la un foarte 

înalt nivel, nivelul de la care limba se face simplă, ascuţită, gheţoasă[...] Aşa este Miron Costin, 

geniu epic, aşa este Creangă, aşa este Rebreanu, aşa sînt Eminescu şi Ion Barbu. Aici nu este loc 

pentru culoare[…].― În alt loc, de la Jurnalul lui Renard ajunge la Proust şi la consideraţii despre 

,,volumul imaginii―, pentru a se instala ulterior într-o analiză amănunţită a Iliadei, totul, însă, sub 

spectrul unui concept foarte drag lui Radu Petrescu, acela de ,,arhitectură―, adevărat laitmotiv al 

jurnalului
22

. Firul roşu care leagă volumul imens de reflecţii despre cărţi şi despre literatură în 

general este marea temă a compoziţiei, a stilului sau, cum plastic se exprimă deseori, a 

,,arhitecturii―. De aici analogiile frecvente cu arta, cu pictura în principal, dar şi cu sculptura: ,,Ca şi 

statuile sculptoriţei, Concert din muzică de Bach şi Drumul ascuns îmi sau o senzaţie de ordine, 

măsură, confort, stil şi intensitate interioară[… ]―
23

. Acest tip de lectură selectivă, orientată către o 

temă sau un procedeu pe care le urmăreşte la nivelul unei serii lungi de texte nu este în mod necesar 

şi de fiecare dată o ,,misreading―, o răstălmăcire a precursorului, cum se exprimă Bloom. Totuşi, nu 

putem să nu recunoaştem că Radu Petrescu tinde să citească prin grila propriei scriituri şi că, 

pronunţându-se în favoarea sau împotriva unui anumit stil sau formulă, el îşi afirmă, de fapt, 

indirect, propria concepţie artistică. Faptul a mai fost remarcat. L-a punctat foarte elocvent Ion 

Bogdan Lefter într-un studiu consacrat Şcolii de la Târgovişte
24

:, unde aduce în discuţie termeni ca 

,,autoreflexie― sau ,,autoportret― şi, mai mult, intitulează un subcapitol despre teza de licenţă a lui 

Radu Petrescu astfel: Prozatorul scriind despre poet spre a gândi la arta sa
25

  (poetul fiind George 

Bacovia). 

 Exemple de aprecieri partizane apar la tot pasul în jurnale. Diaristul meditează, în A treia 

dimensiune, asupra tehnicii reportajului în romanul modern, pornind de la voga lui Faulkner, pe 

care nu-l prizează. Din aceste note aflăm că faptul care îl  irită cu deosebire este socotirea 

                                                             
19 Eugen Simion, Scriitori români de azi, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2002, p. 168. 
20 Cf. Harold Bloom, Anxietatea influenţei, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008. 
21 Radu Petrescu, Ocheanul întors, ed. cit., p. 62.  
22 Cf. Radu Petrescu, Ocheanul întors, ed. cit., p. 155.  
23 Radu Petrescu, A treia dimensiune, ed. cit., p. 61. 
24 Ion Bogdan Lefter, ed. cit . 
25 Ibidem, p. 112. 
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behaviorismului drept chintesenţă a modernităţii literaturii: ,,Ce găsesc să se poată numi aici spirit 

modern? Un maximum de gesturi semnificative cu minim de scriitură.[…]. Credinţa că important 

este faptul în sine. Adică reportajul. Şi apoi, absenţa oricărui fel de scris, adică cinematograful, 

imaginea pură, directă, fără zgură de cuvinte.―
26

.  O sută de pagini mai departe, găsim o notă despre 

Faulkner în care se resimte influenţa unei rezerve funciare, a unei neaderenţe structurale: ,, ,,Ţînţarii 

lui Faulkner, pînă la pagina 243. Prima parte se rotunjeşte foarte frumos. La pagina 243 mă întreb 

ce vrea să facă. Roman poliţist cu delicate transparenţe de naturalism francez.[…]. Literatură 

inteligentă şi fină, dar lipsită de aripi. Neputînd-o lua în sus, Faulkner, scobeşte cu încrîncenare în 

jos, cu încrîncenarea taciturnă a unui gropar.―
27

. De altfel, Radu Petrescu îşi declară, în alt loc, 

scepticismul faţă de funcţia de reprezentare a jurnalului (,,Jurnalul[…] induce pe cititor să 

presupună – că scrisul are un model, e aşa ca o fotografie, o copie după ceva exterior[…] scriitorul 

rămâne pentru ei un soi de reporter―
28

), faţă de ideea de reconstituire a realităţii, lucru firesc dacă ne 

gândim la profilul de estet al romancierului, pentru care deliciile scriiturii au întâietate absolută şi 

reprezintă motivaţia principală de a crea. Delimitându-se de scriitorii care nu-l satisfac şi punctând 

diferenţele – de nuanţă, e adevărat – între el şi afini ca Proust, autorul lui Matei Iliescu se 

singularizează, în buna tradiţie a genului diaristic, îşi afirmă vocea, individualitatea şi statutul 

deschizătorului de drumuri. 

Deşi mărturiseşte că reflecţiile sale sunt doar pentru sine, ,,o poetică de uz propriu―
29

, că nu 

intenţionează să dea lecţii posterităţii (,,nu intenţionez cumva să transform aceste foi uşurele în 

tribună de pe care posteritatea să asculte lecţiile mele postume.―
30

), Radu Petrescu exprimă adeseori 

opinii critice şi teoretice de pe poziţia celui care îşi propune să corecteze anumite erori de viziune, 

de receptare a unor opere literare. Recomandările şi observaţiile sale nu vizează, astfel, doar 

scrierea literaturii, ci şi interpretarea ei. Într-o notă adăugată înainte de publicarea volumului 

Ocheanul întors, în 1977, notă al cărei conţinut îl vom regăsi, cu mici modificări, în culegerea de 

eseuri Meteorologia lecturii
31

, diaristul face un itinerar critic pornind de la poeţii Renaşterii italiene, 

Tasso şi Ariosto, trecând prin Poe, Caragiale şi Urmuz, şi ajungând la Joyce, pe filiera inspiraţiei 

homerice a acestuia din urmă în Ulysses. Demersul este, cu siguranţă, incitant şi original, cu o doză 

mare de fantezie critică. Nucleul în jurul căruia se urzeşte acest complicat exerciţiu critic de 

literatură comparată îl reprezintă conceptul de ,,reprezentare despre persoană―: ,,Epocile istorice 

trăiesc din reprezentarea despre persoană pe care şi-o fac.― 

Mai clar, e vorba despre raportul, în textul literar, dintre obiecte şi decor, pe de o parte, şi 

personaje, pe de cealaltă parte. Este, de fapt, tehnica simultaneităţii practicată de Radu Petrescu în 

proza sa, transferată acum la nivelul receptării de text: suprapuneri de motive, împrumuturi, 

influenţe (de la moştenirea homerică a lui Vergiliu în Eneida la reluarea, de către Tasso, a secvenţei 

luptei dintre Ahile şi Hector), un sistem de corespondenţe care devine un amplu joc de oglinzi. 

Premisa este influenţa lui Edgar Poe, cu Aventurile lui Artur Gordon Pym, asupra lui Caragiale, 

observaţie motivată prin laitmotivul călătoriei pe mare sesizat în Două loturi de diarist: ,,Avînd a 

arăta cum înnebuneşte domnul Lefter Popescu, «suflet mediocru, aruncat pe rînd de la supliciul 

disperării la cel al speranţei şi înapoi», Caragiale face să circule printre rînduri povestea unei 

călătorii pe mare încheiate cu un naufragiu.―
32

. În continuare, Radu Petrescu urmăreşte relaţia 

personajului principal cu obiectele, înregistrând multiple corespondenţe, până la confundarea 

protegonistului cu artefactul: ,,[…] personajul suferă un ultim avatar, o ultimă asimilare: cu 

cioburile de farfurii.―
33

. Conexiunile apar în cascadă, confirmând extraordinara capacitate asociativă 

                                                             
26 Radu Petrescu, A treia dimensiune, ed. cit., p. 99. 
27 Ibidem, pp. 241-215. 
28 Radu Petrescu, Prizonier al provizoratului, ed. cit., p. 48. 
29 Idem, Ocheanul întors, ed. cit., p. 100. 
30 Idem, A treia dimensiune, pp. 196-197. 
31 Radu Petrescu, Meteorologia lecturii, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1982.  
32 Radu Petrescu, Ocheanul întors, ed. cit., p. 132. 
33 Ibidem, p. 133. 
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a gândirii lui Radu Petrescu, valorificată în tehnica simultaneităţii şi a alternării planurilor din Matei 

Iliescu: ,,Motivul farfuriilor pare să aibă o importanţă specială în nuvelă şi pe drept cuvînt, deoarece 

ele sînt asimilate, prin culoarea conabie care le împodobeşte în chenar lat buza, cu biletele de loterie 

pierdute, dar şi cu  navele pe care s-a săvârşit de-a lungul nuvelei călătoria marină încheiată prin 

naufragiu.―
34

.   

Acest tip de lectură interesat de procedeu, mai curând decât de mesaj, de totalitatea operei 

discutate, este propriu unui stilist. Decuparea acelor pasaje reprezentative pentru propria 

demonstraţie a interpretului ne trimite cu gândul la acea afirmaţie a lui Goethe, citată de Harold 

Bloom în Anxietatea influenţei: ,,Şi totuşi, Goethe îşi afirmă altundeva convingerea că modelele 

sunt oricum doar oglinzi pentru sine: «Să fii iubit pentru ceea ce eşti e cea mai mare excepţie. Cei 

mai mulţi iubesc în celălalt doar ceea ce-i împrumută, sinele lor, versiunea pe care o au despre 

el.»―
35

. Aşa cum se va vedea în continuare, Radu Petrescu s-a îndepărtat  de meditaţia asupra 

propriilor proiecte numai pentru a se apropia din nou de formula ,,himerei― om-obiect, din alt unghi, 

mai doct şi mai revelator, cu prilejul disecării nuvelei Două loturi şi a celorlalte consideraţii critice 

care se desprind de aici. Textul caragialean devine punctul de plecare pentru constatarea a două 

direcţii ale literaturii române şi europene moderne: pe de o parte, obiectualizarea personajului, 

asimilarea lui cu non-personalul, cu artefactele, cu anorganicul (şi aici trimite la Urmuz şi la ,,casa 

cu molii― din Cartea nunţii, de G. Călinescu), pe de altă parte riposta prozei autenticiste, a 

romanului psihologic dintre exponenţii căruia sunt amintiţi Camil Petrescu şi Anton Holban.  

Sinteza celor două direcţii o descoperă în Ulysses al lui Joyce, unde remarcă depăşirea 

dualităţii renascentiste ,,microcosm-macrocosm―
36

, de fapt, a distincţiei dintre romanul obiectiv şi 

cel subiectiv, psihologic, interesat de viaţa interioară a personajelor. Putem întrevedea în aceste 

reflecţii triada pe care Nicolae Manolescu avea să o propună mai târziu, doric, ionic şi corintic, prin 

analogie cu arhitectura, termen care apare, de altfel, cum de atâtea ori am văzut, în accepţie 

metaforică, ce-i drept, în notele lui Radu Petrescu. Nu este greu să ghicim satisfacţia de care este 

cuprins acesta din urmă în rândurile despre fragmentele din Joyce în care se constată suprapunerea 

planurilor şi procedeul aglutinării în construcţia imaginii personajelor: ,,Cînd un asemenea text, 

utilizînd mijloacele analizate mai sus la Caragiale, îşi propune să aglutineze la fiinţa fetiţei care 

joacă şotron pe trotuar, pe o stradă pustie, cu vechi clădiri sub nori mohorîţi[…] nu avem se-a face 

cu un exerciţiu formalist, cum cu atîta necunoaştere a chestiunii se afirmă, ci cu un semn care ne 

conduce spre noua reprezentare despre persoană pe cale de constituire.―
37

. Din nou, iată, distanţarea 

critică faţă de interpretările precedente, corelată cu bucuria nemărturisită, dar perceptibilă, a 

identificării cu un maestru al genului în ce priveşte procedeul aglutinării imaginilor, folosit la scară 

largă în portretul Dorei din Matei Iliescu. 

În încheiere, ar fi util să încercăm o concluzie privitoare la încadrarea lui Radu Petrescu în 

grila tipologică pe care am prezentat-o la început şi asupra căreia revenim acum. Este autorul 

notelor discutate acel tip de interpret care acoperă, cum arăta Jean Starobinski, vocea textului 

comentat cu propria voce? Lucrurile stau, în mare parte, astfel, şi acest fapt este firesc având în 

vedere că însemnările alcătuiesc laboratorul de creaţie al romancierului şi vizează aspecte precise, 

de interes în vederea elaborării propriei opere. Cu toate acestea, însă, deşi tind să ne comunice mai 

multe despre interpret (este, de fapt, şi o tendinţă a cititorului de jurnal să caute imaginea autorulu i 

său printre rânduri) decât despre textele analizate, reflecţiile lui Radu Petrescu sunt valoroase 

inclusiv prin intuiţiile lor surprinzătoare şi prin formulările de efect, frecvent metaforice (,,Nu şţiu 

cum sînt alţii, dar eu citind o frază din Madame Bovary de pildă, sau din Rabelais, văd fraza ca un 

voal străveziu, colorat magnific şi delicat, pe care două mîini îl întorc în toate felurile, făcînd să-i 

                                                             
34 Ibidem. 
35 Harold Bloom, Anxietatea influenţei, ed. cit., p. 97. 
36 Radu Petrescu, Ocheanul întors, ed. cit., p. 137.  
37 Ibidem, p. 136. 
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strălucească apele şi culorile[…]―
38

, ,,Fraze hirsute, sălbăticite, speriate, ale lui Cantemir din 

Istoria hieroglifică.―
39

). Deschis în a-şi recunoaşte admiraţia faţă de maeştri (Proust, Valéry, 

Rimbaud, Rousseau), nu ezită să se autoproclame un continuator al lui Joyce şi Proust şi să îşi 

revendice noutatea tehnicilor sale narative din Matei Iliescu. Luând distanţă critică, Radu Petrescu 

îşi afirmă propriul profil de creator şi îşi subliniază originalitatea, căutându-şi loc în  marea 

bibliotecă a lumii în care, cum spunea Eliot, se instalează orice carte modificând ordinea 

preexistentă a patrimoniului literar. Cât despre sintagma lui Georges Poulet, ,,A cunoaşte; a se 

cunoaşte―
40

, despre care aminteam la început, ea pare definitorie pentru modul în care Radu 

Petrescu şi-a apropriat literatura scrisă de ceilalţi, ca un termen de comparaţie pentru propria 

capodoperă pe care a visat-o cu stăruinţă. 
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1. Business and Economy – a Specialised Anglophile Vocabulary 

The economic branch of the specialised part of the language must be taken into consideration when 

dealing with the influence of English in the Romanian vocabulary. It is part of the technical-

scientific style and one of the most ―complex and varied of the professional languages, its word-

stock encompassing a collection of terms that are specific to the various activities of the branches of 

economy […], combining a language of its own to other fields of research such as mathematics, 

physics, chemistry, informatics‖
1
.  

The fact that it is impossible at this point in time to talk about an isolated, national economy, 

without placing it in a regional, if not global context is more than obvious. This is why this 

specialised vocabulary contains such an extensive array of internationalisms, the English ones 

bearing the highest frequency
2
.  

The current socio-economic climate is favourable for the acceptance of new lexical units in this 

particular field of activity. The vocabulary of the new, socialism-liberated economy of Romania has 

to renounce several of its outdated terms and create new ones, fit to describe the realities of today. 

With the emergence of several new fields of activity (management, marketing, economic 

informatics etc.), new lexical items are needed to pinpoint certain semantic units. This fact, 

combined to the increasingly internationalised economy has led to an expected and predictable 

reality: more and more lexical items are taken from English to elude the necessity of creating a new 

word in our language
3
.  

1.1 Specialised Terminology and Borrowings Proper 

It is important to take a glimpse at the two different types of words taken from English. First of all, 

there are the borrowings proper – words that have been in the general use of the public for some 

time now and appear in dictionaries and have been adapted to an extent to the spelling, 

phonological and/or morphological system of Romania. This is the case of weekend, which in the 

DOOM
2
 is given the plural form of a neutral noun – weekenduri. Furthermore, words like cool, 

party, job, OK etc. are used more and more extensively by the public, making them closer to the 

status of a borrowing proper even if they might not be coined as such by a dictionary. 

On the other hand, a large array of terminological units pertaining to the field of economy may 

appear in specialised dictionary. Since they are not adapted in either way to the Romanian language 

                                                             
1 Athu, op. cit, p. 25 
2 Id., p. 41. 
3 Cf. Athu, p. 27 
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system and are not even in general use, I believe that they might be, at the most, called specialised 

borrowings. 

1.2 The Specialised Word-Stock and Its Adaptability 

Talking about two languages with very distinct spelling systems – the phonetic spelling of 

Romanian as opposite to the etymological one of English, adapting the graphical representation of 

an English word to the Romanian system is very difficult. The adaptation to the Romanian spelling 

system of borrowings proves to be more effective if the word has been used in the common 

language for a longer period of time. Again, if we look in DOOM
2
, we find that the recommended 

forms of sandwich are sandvici/sendviș. Despite the attempt of the Romanian Academy to norm the 

use and the spelling of English borrowings, most speakers will prefer to render it in the original 

graphical form. This might be due to the increasing literacy in English of the average Romanian 

correlated to the exponential increase in advertisements displaying the proper English forms of 

certain day-to-day realities. 

According to Cristina Athu, the current tendency of the users of English words in the field of 

economy is to maintain the etymological spelling of their terminology. This is due to the fact that 

adapting them to the Romanian spelling system would prove to be too difficult and it is entirely 

unnecessary. Furthermore, the fact that most of these lexical items are internationalisms and have 

entered the specific terminology by means of the written form make adapting their graphical forms 

even in the future highly unlikely
4
. 

If we take a glimpse at the vast number of terms that are indexed in Cristina Athu‘s work (p. 42, 

43), we find that most of them are nouns or noun phrases: browser, benchmark, blue-chips, boom, 

futures, contingent compensation, deadline, dumping, factoring, fees, hedging, rebound, salesman 

etc. They are subjected to some extent to Romanian morphological rules, i.e. they can be put in a 

plural form and suffer the definite article
5
.  

Thus, it is safe to speculate on the fact that at least for the time being, English words that are 

entering the Romanian lexicon will not suffer any alteration in respects to their spelling and 

pronunciation. This pseudo-adaptation in respects to their morphology merely stresses the ease with 

which this process is taking place. 

2. Linguistic Impact on the Media and Public Reactions 

As it was previously stated, the language present in newspapers, radio and TV shows is comprised 

of the most natural speech acts that can be properly recorded. If we want to take a glimpse at the 

state of the language in a certain period of time, the language press is one of its most vivid aspects. 

It is in a manner of speaking, a snapshot of its evolutionary pattern, since words that are coined by 

dictionaries must have been in use for some time beforehand.  

2.1 The Language of the Media or the Pre-Coining of English Borrowings 

Taking into consideration these two types of English words used by the Romanian speakers, I have 

chosen to make a comparative analysis of lexical items that appear in two important works dealing 

with the influence of English in Romanian: Adriana Stoichițoiu-Ichim‘s Vocabularul limbii române 

actuale (The Vocabulary of the Contemporary Romanian Language) and Georgeta Ciobanu‘s 

Romanian Words of English Origin. The latter offers a view on how the number of English 

loanwords has increased over several years and the route which was taken by said words to enter 

the language. First of all, it is worth mentioning that at the in the 20
th

 century, Romanian linguists 

strongly believed that borrowings proper were made first of all in the vocabulary of sports, while 

the rest of the borrowings came into Romanian mainly via French
6
. This is due to the fact that in 

order to consider a word of foreign etymology a borrowing proper, the two languages in question 

must have been in direct contact. This took place in Romania especially during and after the Second 

                                                             
4 Cf. Athu, pp. 90-95  
5 Cf. Athu, ch. 6 
6 Ciobanu, p. 58 
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World War, with a perpetually increasing influence in the last two decades
7
. Georgeta Ciobanu 

states that in 1931, some 40 words of English origin were indexed in the IED, of which I have 

spoken before. In 1958, 60 actual loanwords and 13 internal linguistic creations based on them were 

mentioned in the DCR. Then, the author finds that the major dictionaries printed in the in the 1980s 

have around 800 entries of English origin. This is an extraordinary increase, the number of 

borrowings being over 100 times larger than that of ‘58
8
.  

Romanian Words of English Origin presents the author‘s own corpus of Anglicisms, which renders 

1,200 entries, selected from written and oral sources from the 1980s up to 2004, when the book was 

printed. Ciobanu mentions that roughly 10% of these entries were taken from the printed press of 

the late 1990s and early 2000s
9
.  

To prove the fact that not all the English words that circulate in the press can be pointed out in a 

study, I have chosen to compare the two aforementioned works. In order to make the comparison 

clearer, I will place the terms in a table constructed below. 

 
Type of loanword, according to field of interest (Stoichițoiu-

Ichim) and the word itself 
Present in Georgeta 

Ciobanu’s work 

1 

Economy, finance, 
commerce and the 

terminology of professions 

Baby-sitter/baby-sitting  

2 Broker  

3 Dealer  

4 Drive-in/drive-through  

5 Duty-free/duty-free shop  

6 Futures  

7 Non-profit  

8 Rating  

9 Telebanking  

10 Electronic banking  

11 Tour-operator/turoperator  

12 Voucher  

13 

Technical terminology 

Airbag  

14 Hard (<hardware)  

15 Soft (<software)  

16 Lap-top  

17 
Screening (medicine) > ro. a 
scana 

 

18 Shipping   

19 Site (internet)  

20 Walkman  

21 

Communications and press 

Banner  

22 Clip  

23 Hot line (hot-line)  

24 Help-line  

25 

Education and research 

Curriculum > ro. also the adj. 
curricular 

 

26 
Grant (also appears in official 
documents of the State) 

 

27 
Master (<Master of Arts/ 
Master of Science) 

 

28 Fashion, entertainment, Body (clothing)  

                                                             
7 Id., p. 59 
8 Id., pp. 59-60 
9 Id., pp. 65-67 
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29 gastronomy Bodypainting/Body-painting  

30 Fan club  

31 Grill (only the object itself)  

32 
Roll on (only for recipients of 
cosmetic, medical products) 

 

33 Stick (for deodorants)  

34 
Stripper (the feminine 
derives from French) 

 

35 
Top (both for ranking and for 
a piece of clothing)   

 

  

First, a number of explanations must be given about the manner in which Adriana Stoichițoiu-Ichim 

has structured and differentiated the lexical items in different classes. According to her, there are 

two major types of borrowings, seen from a socio-cultural perspective. This restates Sextil 

Pușcariu‘s division of all borrowings into necessary and luxurious ones. The first category implies 

that the loanwords either have no correspondent in the Romanian linguistic reality or provide 

certain advantages in matters of precision, internationalisation, expressivity etc. to the native term. 

The luxurious Anglicisms are ―useless or, in some cases, harmful borrowings‖ since Romanian 

already has a lexical item to describe the semantic value(s) of the loanword
10

. 

Before analysing the results of the comparison, let us take note on the other types of borrowings that 

the author found in her research. An important sub-type of the necessary borrowings is that of the 

stylistic ones, offering foreign connotations to the speech act. During the communist era, they were 

mainly bookish words, pertaining only to travel journals or specialised publications 

(cinematography, music, sports etc.). to give only some of the examples of dr. Ichim, words like 

rancher, hold-up, brain-drain, gossip-columnist (with its romanianised version, gossipist) look, 

soap-opera, sequel have appeared in the press of the ‗90s. Apart from these, several more words 

that envisage the local colour of a certain place in the Anglophone space are preferred to their 

Romanian counterparts in order to further pinpoint the belonging to the English or American space 

of that which a lexical item describes: pub, hot dogs, hamburgeri (again, suffering morphological 

modifications according to the Romanian system), junk food, court dramas, killer, rancher, peanuts 

(when describing an American event taking place on the Romanian territory), high-life, boss, sexy, 

OK and so on
11

.  

On the other hand, the author describes several superfluous borrowings, or luxurious, as she calls 

them. They are the lexical items which have been borrowed and used in the press without am actual 

need since Romanian had previously had terms which its speakers used with the same meaning. 

These are advertising, nurse, showroom, salesman, shop, shopping, super-/mini-market, briefing, 

press release, key-note, key-speaker, training, workshop, item, visiting professor, chairman, exit-

poll, staff, casting, romance, team, goalkeeper, fashion, toast, steak, snacks and many others. Due 

to the fact that they do not offer novelty in terms of semantics or do not restrict the semantic field of 

a pre-existent term, they are believed by the author to be part of an anglomania, a trend that seems 

to be very vivid and with many followers in all strata of society
12

. 

Let us now go back to the comparison of terminology present in the two books mentioned before. I 

have analysed only the necessary borrowings, as they were defined, categorised and exemplified by 

dr. Ichim. Out of 35 items, only 7 were mentioned in the 1,200 items-list presented by Georgeta 

Ciobanu. Since both works were printed at the beginning of the 21
st
 century (the first in 2004 and 

the latter in 2007), it is safe to conclude that a thorough analysis of the English borrowings in 

Romanian has not yet been made. This is not due to the lack of interest, but rather to the lack of a 

                                                             
10 Cf. Stoichițoiu-Ichim, ch. 5 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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consistency in the criteria and research methodology of the existent papers. This, in turn, is a cause 

of the high abundance of anglophile loanwords and their continuous deluge in the day-to-day 

speech of the common Romanian citizen. Basing my opinion on several aspects mentioned before, 

as is for instance the fact that through their use in the post-communist press several English words 

have entered the daily speech of the people, I would state that the extensive presence of certain 

foreign words in the press ensures their future coining as borrowings. 

2.2 A Newspaper of the Maramureș County and the Language of Young Journalists  

In a 2007 collections of studies, entitled Style and Language in the Romanian Mass-Media, 

coordinated by Ilie Rad, Oliviu Felecan publishes a study concerning The Style and Language of the 

Youth in the Written Press of Maramureș. His study is centred on the analysis of the most important 

newspaper of the county, Glasul Maramureșului. It was chosen due to the fact that every Monday, 

it has a page where high-school pupils, chosen from schools in Baia Mare have the opportunity to 

publish their attempts at journalistic writings. The examples here are abundant, as it would be 

expected, coming from a generation that was born in the time of the highest influx of Anglicisms in 

Romanian. Aside from using Anglicisms, the young generation was and still is an important part of 

the process through which English words enter the Romanian language. OK, play-backeri, warm-

up, DJ-ului, show-ul, after hour, chill out, cool, metal, punkrock, hardcore, power pop, week-end, 

live, playback, fanclubul, backstage, boy-band-urilor are some of the examples offered by Oliviu 

Felecan
13

. Interestingly enough, many of the lexical items are subjected to morphological changes, 

while others are erroneous in form.  

It is not the adaptation or lack thereof of said loanwords to the Romanian inflectional system or 

their graphical (in)adequateness that sets the youth aside from the other speakers of Romanian. 

They differentiate themselves due to their highly more extensive use of English words and 

particularly due to the use of entire phrases in the middle of their speech act: ―La urma urmei, the 

show MUST go on‖, ―A mai încercat cineva să be gone in 50 seconds?‖, ―Parcă tot e mai bine să 

pleci vreo 4-5 ani far away from parents‖, ―First of all, fiecare elev a trebuit să scrie pe o hârtiuță 

[...] Then, să dea o notă...‖, ―Iar acum, back to school everyone‖
14

. The most interesting fact 

concerning these occurrences is that they have no other use except that of providing the text with a 

peculiarity of style. 

Apart from the extensive use of Anglicisms, the texts presented by Felecan show that the English 

spelling is not adapted to the Romanian one except in situations where mockery is intended: 

―Credeți că angajarea ar trebui să se facă în funcție de IQ? [...] fie aichiu-ul ignorant, că tot ar crește 

rata șomajului‖
15

. Here, we can clearly see that a Romanian orthography is used to render the 

English sounds, but taking into consideration the context and the opposition IQ-aichiu, the intention 

of the author becomes clear.  

It comes as no surprise, then, that for this generation Romanian spelling takes on some English 

characteristics. For instance, the [ʃ] sound is rendered in Romanian only with the letter ș.  Felecan 

provides us with examples where it is graphically rendered by the English version sh: asha, 

nashpa
16

. The reason behind this is not that of economy of text, as it might be with the next 

example offered in the study, but it is again, a manner in which this age-group choses to emphasise 

their uniqueness. The author provides another example of the English spelling system influencing 

the young journalists – ―k-lumea‖ for ca lumea. In my opinion, he commits an error in this 

situation, because the letter k does not render in English the [kʌ] group of sounds. This is, in fact, a 

result of the need of economy of text in the age of the mobile phone texting, since the letter k in the 

Romanian alphabet is indeed pronounced in the same manner as ca, i.e. [kʌ]. 

                                                             
13 Felecan, Oliviu, Stilul și limbajul tinerilor din presa scrisă maramureșeană, p. 271-273. In Rad, Ilie (coord.), Stil și 
limbaj în mass-media din România 
14 Id., pp. 272-273 
15 Id., p. 275 
16 Ibid. 
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Seeing this vast amount of evidence from across the press, both younger and older users of 

Romglish, it is clear that the press and the economic stage are very suitable environments for 

English words to prosper and develop into an important part of the Romanian vocabulary. 
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Abstract:Formed into the traditionalist school of the "Gândirea" magazine, the writer Vintilă Horia has 
lyrical debut in the country, but will continue to publish poetry during his exile. 

The volume "Future spent" is published in exile and is constituted in a collection of synthesis, which includes 

various fields, such as philosophy, science, history and art, lyrically crowning Vintilă Horia's maturity stage. 
Poems capture experiences in different forms and render the images of life, livings, memory implications, 

etc. A continuos inner pressure of the forced withdrawal experience from the country of origin, leads to new 

contours of the existing lyrical forms. 
Viewed as a whole, the volume provides the reader through the multitude of themes, the image of a 

transdisciplinary creator, on the road of knowledge in various creative avatars. 

 

Keywords: lyrical, exile, faith, knowledge, mystic 

 

 

 Format la „școala‖ tradițională a revistei Gândirea, scriitorul Vintilă Horia debutează liric în 

țară, însă va continua să publice poezie și mai târziu, în exil. În acest context trebuie menționat 

faptul că scriitorul multilingv a scris poezie, aproape exclusiv în limba română. Ultimul volum de 

versuri publicat în exil Viitor petrecut se constituie într-un „volum-sinteză a preocupărilor diverse, 

materializate în concepțiile sale despre știință, istorie, artă și spiritualitate‖
1
. 

Culegerea de versuri Viitor petrecut încununează liric etapa maturității lui Vintilă Horia. 

Volumul cuprinde „poemele scrise în perioada 1959 și 1975, în Madrid și Paris, sau pe-aproape, cu 

gând de a nu mă pierde‖ 
2
. 

 Se relevă în mod deosebit în paginile cărții figura creatorului nevoit să realizeze actul 

creației departe de Țara-pierdută, act care face, totuși, posibil, suportarea aventurii exilului, figura 

unui „om prigonit și îndepărtat de ai lui de către un regim mult mai cumplit decât regimurile care, în 

trecut obligau pe poeți să trăiască departe‖
3
, după cum mărturisește însuși autorul. Asistăm, așadar, 

prin lectura acestor poeme la nemiloasa experiență a exilului, o experiență a însingurării și 

inadaptării perpetue. „Este vorba de o obsesie la care creatorul în cauză, alături de alți numeroși 

confrați, nevoiți a lua calea pribegiei a fost adus de circumstanțe istorice cunoscute, obsesie 

funcționând cu statul bivalent psihologic, și vizionar, transpunându-se adică în limbajul liric cu 

rolul de patentă de producție. Aproape fără excepție, textele lui Vintilă Horia se alcătuiesc într-un 

monolog al relegatului sfâșiat sufletește de îndepărtarea de patrie, stigmatizat de încercările ieșite 

din comun prin care trece sub călcâiul totalitar‖
4
. 

Titlul volumului este reprezentativ pentru întreaga poezie pe care o conține și exprimă „în 

două cuvinte crezul poetului în adevărul veșnic care anulează timpul și istoria‖
5
. Pornind de la acest 

crez al autorului, volumul ne oferă o poezie de o puternică densitate spirituală printr-o „condensare 

                                                             
1 Vintilă Horia, „Culorile tăcerii. Antologie poetică‖. Ediție îngrijită, cuvânt înainte, note și comentarii: Mihaela Albu, 

Editura Vremea, București, 2018, p. 13. 
2 Vintilă Horia, „Viitor petrecut. Poeme‖, Editura Europa, Craiova, 1990, p. 9. 
3 Idem, p. 107. 
4 Gheorghe Grigurcu, „Poezia lui Vintilă Horia‖, în „Steaua‖, Revistă lunară a Uniunii Scriitorilor, An XLII, nr. 5-6-

7/mai-iunie-iulie, 1991, p. 48. 
5 Nicu Caranica, „Un Esculap al sufletului românesc‖, Editura Jurnalul Literar, București, 1997, p. 165. 
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a meditației în versul poetic‖
6
. De-asemenea, se remarcă la nivelul expresiei trecerea de la limbajul 

amplu metaforizat din volumele de tinerețe la o „ostentativă căutare a simplității expresiei, ce se 

relevă tocmai prin sobrietatea ideilor care părăsesc îndeobște imagismul metaforic și încheagă un 

dialog simplu‖
7
. 

Poeziile surprind experiențe în forme diferite și redau imaginile vieții, trăiri, implicații ale 

memoriei, bucurii și întristări. O lăuntrică presiune continuă a experienței îndepărtării forțate de 

patria natală, a nostalgiei Țării - pierdute conduce la noi conturări ale formelor lirice existente. 

Durerea însingurării de familie, de prieteni, suferința cauzată de surghiunul impus, de acel 

acasă niciodată revăzut, capătă accente fabuloase, crescând treptat, „uneori într-o rigoare numerică 

și mineralizantă‖
8
: „Din număr în număr urcând / Spre adunări solitare / Patrie poate aflând / În 

greaua împreunare / În care-un zvon luminând / M-ai împins să alunec - / Departe aproape zăcând - 

/ Iei parte la zbor tremurând / Din măruntaiele de aur / (Număr)ŗ
9
. 

„O creație doinită‖
10

 a experienței de înstrăinat, realizată cu accente populare, o constituie 

poezia Cântec de fluier făcut din lemn străin: „Treci cu mila ta sumară / Dintr-o vară-n altă țară, / 

Cu desaga plină ochi / De cumplitul dedeochi / Care-a stat să fie scris / Peste ochiul tău deschis / Și-

a-nsemnat cu apă vie / Setea de statornicie / Care n-a fost săturată / Niciodată‖
11

. Departe de țară, 

eul liric devine confuz, pierzându-și parcă identitatea: „Cine-mi ești, cum îmi ești / Cântător din 

București‖
12

. Nota ludică, ușor ambiguă, din finalul poemului sugerează asumarea condiției de 

exilat, împăcarea cu soarta, nu însă fără o nuanță caustică: „Treacă-ți setea Vinerea / Aleluia și-o 

lalea‖.
13

 

Conștient că se află pe un drum unde întoarcerea efectivă nu-l așteaptă, eul poetic alege 

întoarcerea spre sine, spre Poezie care devine astfel, un act spiritual, un act de cunoaștere, un act de 

izbăvire și de regăsire totodată: „Nu cu mâinile mai adun, / Nu cu ochii, / Ci sparg în mine spicele 

lumii / Pentru pâinea de noapte‖
14

 (La un nou început foarte vechi). Asumarea „crucii‖ exilului, cu 

toată durerea înstrăinării, aduce cu ea întoarcerea în Sine, împăcarea: „Unde nu mai e întrebare / Ci 

un ajuns fără semn. / Drumurile mi s-au făcut unul, / Priveliștea miar / Și a rămas cu mine ca luna, / 

Stelele îndoielii stingând / M-am strecurat ca la naștere / Pe crucea atunci știută, / Astăzi văzută, / 

Cu sigiliul buzelor învoită‖
15

( La un nou început foarte vechi).  

Împăcat, dar nu resemnat, eul poetic nu cedează deznădejdii și se transpune în ipostaza unui 

înger învins, dar triumfător în final: „Îngerul învins nu uită de luptă / Ci în pădurile cerului, ascuns 

de ochii nemerniciei, / Pană cu pană își drege aripile scuturate. / [...] Știe că lupta nu e una / Și că 

din mii de înfrângeri / Îi sunt făcute suindele trepte. / Dintre ele ultima va fi pentru totdeauna 

câștigătoare‖
16

 (Înfrângere, neuitare). 

O cale de supraviețuire în singurătatea exilului rămâne credința ce îi oferă o tărie sufletească 

și diminuează condiția disperării, precum în poezia Crez : „Crede-n sămânța amară / Din fundul 

durerii / crede / În buna străvechea orânduire / A visului din ziua de vară‖
17

. Credința eului poetic ia 

forma unui îndemn sieși adresat, „de o solemnitate tristă, într-un hieratism al visului izbăvitor‖
18

: 

                                                             
6 Idem. 
7 Nicolae Florescu, „Vintilă Horia între <<ieșirea din a exista și intrarea în a fi>>‖, Editura Jurnalul Literar, București, 

2014, p. 199. 
8 Gheorghe Grigurcu, Op. cit., p. 48. 
9 Vintilă Horia, Op. cit., p. 20. 
10 Cecilia Latiș, „Polifonii creatoare‖, Editura Universității din Suceava, 2003, p. 69. 
11 Vintilă Horia, Op. cit., p. 23. 
12 Idem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem, p. 11. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem, p. 31. 
17 Ibidem, p. 33. 
18 Gheorghe Glodeanu, Op. cit., p. 48. 
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„Crede-n blestemul celui închis / În ruga-nsetatului de dreptate, / În apriga frățietate / Aprinsă în 

Țara din vis‖
19

. 

Îndepărtarea de locurile natale, invocată în poemul În vie, „poemul de apropiere a 

amintirilor originale‖
20

 este suportată tot datorită credinței, deoarece trăirea în preajma 

transcendentului îi conferă o stare de asumare a destinului de proscris: „Sunt aici. Ce-ți mai pot 

spune / Ca să știi că doar în minune / Timpul se-ntoarce ca ceasul / Și-și face, când îl vrei, auzit 

locul și glasul? / E bine cum a fost să ne fie. / Laudă omului pentru limba din vie. / Pentru aproape, 

departe, laudă Ție‖
21

 ( În vie ). 

Nevoit să trăiască departe de „Țara din vis‖, într-o lume necunoscută, ce refuză să-l adopte, 

refuz, de altfel, trăit și în țara natală, eul poetic trăiește o stare de confuzie, ce aduce cu sine o 

neliniște apăsătoare, surprinsă edificator, în poezia Desprindere sau cunoaștere: „Dacă a străin arăt 

aici și acum, / Dacă de unde sunt nu mai pot fi, / Unde s-o mai apuc, cărui drum / Să-mi dau pașii 

la-ncremenit?‖
22

.  

Starea aceasta de confuzie și solitudine, eul poetic o depășește prin rugăciune, văzută ca o 

formă continuă de comunicare cu divinitatea. Eul poetic trăiește o stare de misticism, deoarece actul 

poetic îi conferă posibilitatea de „a intra în proximitatea acelei dimensiuni privilegiate‖
23

 pe care nu 

o regăsești decât în preajma dumnezeirii: „Am învățat să mă rog pretutindeni / Pe stradă, în scris, în 

somn, / Unde o cât de măruntă ieșire / Pare a duce spre tine. / În zgomot, în tăcere, în aducere-

aminte.‖
24

 (Exegeză). 

 O altă modalitate de a suporta mai ușor îndepărtarea de cetate este refugiul sau întoarcerea 

în copilărie, invocată cu nostalgie în poemul Sonet de salvare: „Copilărie, vino de m-ajută, / Mi s-a-

ncurcat din nou destinu-n viață, / Cu ochi de jar, cu frunte ca de ghiață / Îmi stă-nainte noaptea ne-

ncepută‖
25

. Evadarea, în timp, la vârsta inocenței îi conferă eului poetic motivația de a trăi, deoarece 

deși dispar din jurul său cei apropiați, amintirea vârstei celei fericite este păstrată nealterată într-o 

memorie care ține loc, deseori, realității dureroase:  „Adună-mă din gând ca dintr-o ceață / Și lasă-

mă din blânda ta lăută / Să-mi fac culcuș în vis, cântare mută, / Leac nou să aflu până-n dimineață / 

[...] Mă recunosc în casta depărtare, / Ochi când închid sunt foc fără hotare, / Și fur din tine setea 

mea profundă‖
26

 (Sonet de salvare). 

Volumul surprinde și tematica modernă a jocului, ce nu exclude însă trimiterile la nucleul 

central al exilului: „Jocul cu umbra, jocul / pe loc, joc singur, / sărind din timp, / lunecând în setoase 

/ străfunduri, jocul / cu umbra ascunsă‖
27

 (Omagiu lui Jung). Prin intermediul jocului, eul poetic, ne 

face să ieșim în afara timpului, facilitându-ne intrarea într-o altă dimensiune, aceea a creației, adică 

intrarea în proximitatea unui „joc secund mai pur‖: „Ca să ieși, te crucește / de-atâta străinătate / 

dospind în mlaștini / hotărâtoare. Impune / umbrei o limită. / Dacă poți. Dacă nu, / treci prin lume / 

cu jocul pe frunte / ca o coroană de umbre mărunte‖
28

 (Omagiu lui Jung). 

Pe lângă abordarea „schizofreniei exilului‖
29

 volumul în discuție face trimiteri către luminile 

filosofiei, culturii, muzicii și științei. Poemele se constituie „într-un jurnal al iubirii: iubire față de 

lume, față de Dumnezeu, iubirea pentru cunoaștere, iubirea pentru natură‖
30

. 

                                                             
19 Vintilă Horia, Op. cit., p. 34. 
20 Cecilia Latiș, Op. cit., p. 70. 
21 Vintilă Horia, Op. cit., p. 43. 
22 Vintilă Horia, Op. cit., p. 45. 
23 Dan Anghelescu, „Vintilă Horia: Poetul și Poezia sa‖:  www.curteadelaarges.ro/arhiva/IX_6_91/IX_6_91.pdf, 

15.01.2019, 14:30, p. 12. 
24 Vintilă Horia, Op. cit., p. 75. 
25 Idem, p. 36. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem, p. 13. 
28 Ibidem, p. 14. 
29 Vintilă Horia, „Culorile tăcerii. Antologie poetică‖. Ediția citată, p. 22. 
30 Idem, p. 22. 

http://www.curteadelaarges.ro/arhiva/IX_6_91/IX_6_91.pdf
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Într-un sonet îi descoperim pe Rilke, Platon, Blaga, Ovid Caledoniu, Heidegger, 

Kierkegaard, Eliot, Pound, etc. personalități care se regăsesc și în eseistică și memorii, dar și în 

romane (El Greco, Platon): „Rilke, Pound, Eliot, Benn / Poker de ași în ultimul tren, / Eminescu, 

Blaga, Ovid Caledoniu, / Treime de rigi pe marele patrimoniu/ Platon / Heidegger, Kierkegaard, / 

Aplecat fiecare pe timpul de sud, / pe spațiul de nord, / Întruniți în Ființă ca-ntr-un sinod / Acolo 

unde nu mai dă semne făcătorul de pod‖
31

 (Ultima). Toate aceste personalități fac trimitere, 

indubitabil, la orientarea existențialistă, filosofic vorbind, orientare a cărui adept a fost și scriitorul 

Vintilă Horia. 

Existențialismul a fost curentul ce propunea cunoașterea ființei umane, acuzând metafizica 

tradițională de uitarea ființei. Vintilă Horia, atât ca prozator, cât și ca poet, propune o nouă 

„reorientare a gândirii filosofice și literare pentru o nouă naștere spirituală și morală a individului ce 

se concretizează în posibilitatea de auto-iluminare și transcendere prin care omul se poate elibera de 

sub dominația temporalității‖
32

. Așadar, prin intermediul volumului „Viitor petrecut‖, asistăm la un 

dialog complex cu literatura, filosofia, știința și credința creștină, toate ducând la o cunoaștere 

profundă a lumii. 

În poezia  Locul cu Iisus eul poetic surprinde armonioasa întrepătrundere a științei, a 

filosofiei, a muzicii cu literatura „Ce e viu și nou în astre / Este Nazaret și număr / Pitagoric prins 

pe-un umăr, / Marca rosturilor noastre‖
33

. Și pentru a completa „întregul sferic‖, la celălalt pol, se 

află credința creștină, eul poetic rămânând fidel transcendentului, spiritualității, deoarece așa cum 

mărturisea el însuși într-un interviu, ceea ce ne face cu adevărat de neînvins este credința, „suntem 

indestructibili, pentru că suntem niște ființe spirituale‖: „Numai pruncul e dovadă / De ce-n noi va fi 

să fie, / Peste soarta timpurie / care-n spațiu stă să cadă. / Ca un cuib cu-n ou feeric / E de toate-ntr-

un corpuscul, / Răsărire și crepuscul / Completând întregul sferic‖
34

. 

Dialogul „între etern și trecător la cea mai înaltă frecvență a paradoxului mistic‖
35

 se 

regăsește și în poezia „La ce bun poeți‖, în care eul poetic surprinde ideea că poezia are un rol 

profetic, ea reușind și în „vremi de cădere‖ să salveze omul de sub teroarea istoriei: „La ce bun 

poeți pentru vremi de cădere / Când din steaguri cad putrede culorile-nfrângerii? / La ce bun poeții 

când îngeri / Se-nfrățesc cu liliecii în turnuri / Pe care zeii le-au pierdut din vedere? / Când 

nenumirea capătă nume, / Când lângă altare Cuvântul / Se face cântec de lume‖
36

. 

„Căderea‖ la care face aluzie poetul se referă la ateizarea versului poetic în perioada 

regimului totalitar, când acesta nu mai avea rolul de instrument de cunoaștere care să permită o 

firească evoluție a spiritului către adevăr, ci un rol de proslăvire, de „înghețare‖ în timp a unui 

regim ce se credea veșnic, și infailibil. Și, totuși, în acest ocean al terorii, departe de Țara din vis, 

numai „Poetul face loc în cuvinte / Pentru revenirea zeului fugit, / Cuvintele purifică templele, / 

Izgonesc ritmul orfan de melodie, / Poetul se anunță și naște din profeție‖
37

 (La ce bun poeți).  

Privit în ansamblu, acest ultim volum de poezii publicat în exil de scriitorul Vintilă Horia, 

oferă cititorului prin multitudinea ideilor „un regal ideatic, poetul călăuzindu-i intrarea pe Calea 

Cunoașterii‖
38

. Avem în față o lirică în care diversitatea tematică, realizată prin cuvinte atent alese, 

reușește să exprime adevărul unei experiențe de viață. Cu cât lecturăm mai multe dintre poeziile 

sale, vom descoperi nu doar un poet, ci un creator transdisciplinar, aflat pe drumul cunoașterii în 

diverse avataruri creatoare, căruia poezia i-a oferit deplinătatea: „Atunci a venit poesia / Și-a 

deschis fără zgomot / Ușile și ferestrele lumii / Făcând din mine măsura / Tuturor lucrurilor‖
39

. 

                                                             
31 Vintilă Horia, „Viitor petrecut. Poeme‖, Ediția citată, p. 105. 
32 Vintilă Horia, „Culorile tăcerii. Antologie poetică‖, Ediția citată, 2018, p. 2. 
33 Vintilă Horia, „Culorile tăcerii. Antologie poetică‖, Ediția citată, 2018, p. 23. 
34 Idem, p. 81. 
35 Nicolae Florescu, Op. cit., p. 99. 
36 Vintilă Horia, „Viitor petrecut. Poeme‖, Ediția citată, p. 69. 
37 Idem, p. 69-70. 
38 Vintilă Horia, „Culorile tăcerii. Antologie poetică‖. Ediția citată, 2018, p. 24. 
39 Vintilă Horia, „Jurnalul de copilărie. Poeme‖, Editura Fundația Regală Universitară Carol I, Paris, 1958, p. 64. 
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CONTROVERSIAL ISSUES IN THE GRAMMER OF THE ROMANIAN LANGUAGE. 

SYNTAGMATIC AGREEMENT VS. PARADIGMATIC AGREEMENT  
 

Elena Boștenaru 

PhD. student, Babeș-Bolyai University of  Cluj-Napoca 
 

 
Abstract :Grammatical agreement is a very important grammar problem. The cases with a standard word 
order are not problematic, but this is not the case of those where the embedding and the inversions are more 

numerous. This phenomenon is present in the printed press, in the literary works which appeared after 1990 

and in nowadays speech as well. Thus, we decided to approach the article, hoping that our observations will 
clarify the controversies. 

 

Keywords:gramatical agreement, controversial issues 

 

 

I. Introducere 

 

  Limba română s-a dezvoltat foarte mult în ultimele două secole. Începutul a fost mai 

anevoios, dar ascensiunea a fost una rapidă. Din acel moment, gramatica a fost într-o continuă 

evoluție. Mânați de aceleași năzuințe ca cele ale lui Ch. Bally, vom încerca să vedem cum s-a 

realizat această evoluție, analizând sistematizând problemele puse de acord. Întrucât spațiul acestei 

lucrări este restrâns, ne vom îndrepta atenția doar asupra modalității de abordare a acordului în 

diacronie. 

 În continuare, propunem o scurtă prezentare a stadiului actual al cercetării asupra tipurilor 

de acord. 

 

II. Stadiul actual al cercetărilor - prezentare sintetică a problematicii articolului 

 

 Analizarea acestei teme ne obligă să discutăm alte două elemente esențiale, anafora și 

deixisul
1
, ce țin de pragmastilistică și de teoria discursului. Altfel, problema acordului, ca tip de 

subordonare, ar fi dificil de înțeles. Odată lămurite cele două categorii discursive, este foarte clar 

care sunt termenii acordului și care este statutul fiecăruia în interiorul relației. 

 

   X Y 

   Tr                                                                                 Ts 

 X ca Tr îi impune, prin acord, lui Y, Ts categoriile sale gramaticale. Astfel, X intră în 

categoria deixisului întrucât are „capacitatea de a se referi la contextul comunicării: la participanții 

la comunicare și la cadrul spațio-temporal al acesteia.‖
2
 Dintr-un alt punct de vedere, X se 

încadrează în sfera deixisului deoarece are categorii gramaticale proprii. Y, preluându-le de la X, 

are statut de anaforă. Acesta este lipsit de categorii gramaticale proprii în afara contextului. 

 În funcție de natura termenilor care fac parte din ecuație, dar și de distribuția acestora, există 

două mari tipuri de acord, bineînțeles cu subcategorii. Vom încerca să prezentăm această divizare 

din perspectiva celor mai importante lucrări în domeniu, reliefând de fiecare dată propria opinie. 

 Toate cele trei tratate ale Academiei Române acceptă două mari tipuri de acord: acord 

sintagmatic și acord paradigmatic. De asemenea, recunosc existența unor situații speciale. Problema 

                                                             
1 Această precizare este realizată și de G. Gruiță în lucrarea Acordul  în limba română, apărută în anul 1981. 
2 GBLR 2010. 
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este reprezentată de aceste situații, căci distribuția lor este neomogenă. Pe lângă cele trei gramatici 

editate de Academie există și alte lucrări ce vizează această temă, publicate de reprezentanți ai 

tuturor centrelor universitare din țară. Dintre acestea, amintim lucrarea lui G. Gruiță „Acordul în 

limba română‖, carte fundamentală, punctul de plecare al tezei noastre. Acesta sistematizează și 

analizează diacronic și sincronic problema acordului până la anul de referință 1981. În consecință, 

după divizarea acordului în sintagmatic și paradigmatic se trece la discutarea tipurilor particulare și 

a modului de realizare al acestora, analizându-se de fiecare dată contexte relevante, lucru pe care 

vom încerca să-l facem și noi. 

 

1. Acordul sintagmatic 

 

 Pentru o mai bună înțelegere a acordului sintagmatic, ne propunem să pornim de la un 

exemplu concret. 

 Fie XY (copil-X frumos-Y/mama-X scrie-Y) o sintagmă. Între cei doi termeni ai sintagmei, 

prin definiție, se realizează o relație. X reprezintă Tr, iar Y este Ts. Observăm că cei doi termeni se 

află într-o relație lineară, Ts preluând categoriile gramaticale ale lui Tr nominal. Această relație care 

se realizează între X și Y poartă denumirea de acord, unul sintagmatic. Vom vedea că în funcție de 

natura morfologică a subordonatului, acordul sintagmatic se divide în două mari subcategorii. Prin 

urmare, putem conchide că acordul sintagmatic este unul linear, realizat in presentia, care constă în 

transmiterea categoriilor gramaticale ale lui Tr nominal către Ts. Dat fiind că sunt aceleași categorii 

gramaticale, se impune o precizare. Categoriile deictice care sunt intrinseci pentru Tr substantival 

poartă denumirea de categorii de gradul I, în timp ce categoriile anaforice, preluate de la Tr de către 

Ts, sunt de ordin II. 

 Așa cum am menționat anterior, acordul sintagmatic este de două feluri. În cele ce urmează, 

vom încerca să tratăm fiecare categorie în parte, analizând totodată funcțiile sintactice pe care le 

generează. Cu această ocazie putem diferenția clar funcția sintactică de poziția sintactică. Astfel, 

termenul de funcție sintactică are la bază teoria relaționistă privind organizarea propoziției, a frazei 

sau a enunțului cu elemente de matematică. În consecință, acest concept se justifică numai în 

subordonare.
3
 

 

a. Acord adjectival  

 

 Acest tip de acord se realizează între un substantival și un adjectiv, indiferent de gradul de 

apropiere a celor doi termeni ai relației. Întrucât nominalul impune adjectivalului categoriile sale 

gramaticale, reținem că acesta se realizează în gen, număr și caz. 

      a.1. Înainte de a discuta despre acest tip de acord, dat fiind că lucrurile sunt abordate din 

perspectivă clujeană, trebuie să lămurim câteva lucruri referitoare la  două categorii gramaticale, 

actanți ai acordului: genul și cazul. 

 Acordul adjectivului cu nominalul determinat se realizează și în caz. Astfel, indiferent de 

ordinul cazual al substantivalului cu care se acordă, adjectivul acordat va avea caz de ordin doi. 

 Fie exemplul: Cobor de pe casa veche. 

 Veche se acodă în gen număr și caz cu substantivul casa, aflat în Ac.3. De la acesta preia 

doar cazul, acuzativ, nu și ordinul lui (3). Astfel, el va sta tot timpul într-un caz de ordin doi, în 

cazul nostru Ac.2. 

 Acordul sintagmatic este unul in presentia, așa că, dat fiind că nominalul se află în context, 

informația de caz a adjectivului este una de prisos. Nu același lucru putem spune și despre categoria 

gramaticală a genului, lucru pe care îl vom vedea în cele ce urmează. 

                                                             
3 Această idee a fost prezentată de G. G. Neamțu în cursul de sintaxa susținut la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca, 

în anul 2011. 
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      a.2. Categoria gramaticală a genului este una specifică substantivului, însă aceasta nu se 

realizează flexionar, ci este de natură intrinsecă. Apariția genului la adjectiv, prin acord, nu este una 

nesemnificativă. Acesta nu vizează adjectivul, ci nominalul cu care intră adjectivul în relație. De 

asemenea, genul este cel care diferențiază adjectivul de adverb.
4
 

 Dacă atunci când din sintagmă fac parte substantive de gen masculin sau feminin situația 

adjectivului acordat este clară, când substantivul este de gen neutru apar probleme. Prin urmare, „în 

plan sintagmatic, substantivul se combină la singular cu un adjectiv de genul masculin, iar la plural, 

cu un adjectiv de genul feminin.‖
5
 Luând în considerare aceste precizări suplimentare în cazul 

sintagmei care cuprinde substantiv de gen neutru și adjectiv, nu facem decât să punem sub semnul 

întrebării regulile de bază ale acordului sintagmatic, reguli ce stipulează identitate în gen, număr și 

caz. 

 G. G. Neamțu vorbește despre acceptatea genului neutru la adjectiv ca un tip special de gen, 

unul care la singular este omonim cu forma de masculin, iar la plural cu cea de feminin. Aceeași 

idee este susținută și de GALR 2005. 

       a.3. Odată lămurită problema actanților din interiorul acordului, putem vorbi in extenso despre 

acordul adjectival.
6
 Acesta devine mijloc de subordonare a adjectivului față de substantiv. 

Impunerea de categorii gramaticale se realizează în unisens dinspre substantiv spre adjectiv. Dacă în 

cazul acordului verbal gramaticienii mai vorbesc despre o relație bilaterală, în cazul acesta nu se 

poate vorbi decât despre o relație unilaterală. 

 Faptul că adjectivul are pe post de Tr doar un substantiv nu se înscrie în sfera regimului, ci 

subliniază prezența unei relații selecționate. Putem spune, forțând nota și utilizând termeni 

matematici, că adjectivul poate divide doar un substantiv. Altfel, relația de divizibilitate nu se 

realizează. 

 Relația se realizează atunci când substantivul ocupă trei funcții sintactice, toate atributive: 

atribut adjectival, nume predicativ și element predicativ suplimentar (mamă veselă/mama este 

veselă/mama lucrează veselă). 

 Întrucât linia abordată este cea clujeană, menționăm încă o dată că atât predicatul nominal, 

cât și elementul predicativ suplimentar nu se constituie împreună cu nominalul într-o sintagmă 

ternară. Sintagma este prin definiție binară. Nominalul intră în relație o dată cu adjectivul și o dată 

cu verbul, fie el copulativ, în cazul predicatului nominal, fie predicativ, în cazul elementului 

predicativ suplimentar. În aceste două contexte elementul verbal nu formează o sintagmă 

împreună cu adjectivul. 

 Cazurile care aduc în prim-plan aceste trei funcții sintactice în fraze cu topică specifică 

limbii române sunt ușor de înțeles. Apar probleme atunci când adjectivalul acordat este mult prea 

departe de termenul regent, nominalul. Atunci apar acordurile de tip special, după înțeles sau prin 

atracție. De asemenea, se remarcă neînțelegeri atunci când în context apare un posesiv. Atunci 

acordul în cruce poate ridica foarte multe semne de întrebare, dar despre acesta vom vorbi la partea 

destinată acordului paradigmatic. 

 

b. Acord verbal 

 

 Acesta mai este cunoscut și sub numele de acordul subiectului cu predicatul. Astfel, acordul 

verbal devine mijloc de subordonare a predicatului ca Ts față de un subiect-Tr. Relația este una 

                                                             
4 G.G. Neamțu argumentează importanța recunoașterii genului neutru ca specific adjectivului, numeralului, articolului și 

pronumelui, în articolul său, Observații privind statutul morfologic al neutrului în limba română. 
5 G. G. Neamțu, Observații privind statutul morfologic al neutrului în limba română, revista Romania Orientale XXIII 
(2010), Roma, Bagatto Libri, p. 139-149, articol publicat și în Studii și articole gramaticale, Editura Napoca Nova, 

Cluj-Napoca, 2014, p. 443. 
6 Argumentarea este realizată pe baza cursurilor se sintaxa susținute de G.G. Neamțu, la Facultatea de Litere în anul 

2011. 
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extrem de controversată, gramaticienii având păreri diferite, pe care le vom expune și față de care 

vom încerca să ne poziționăm pro sau contra, de fiecare dată cu argumente pertinente. 

b.1. Acordul subiectului cu predicatul - perspectiva GLR 1963 

 Potrivit lucrării apărute în 1963, acordul predicatului verbal și al verbului copulativ cu 

subiectul se realizează în persoană și număr. Astfel, în momentul în care subiectul este reprezentat 

de o colectivitate, acordul se realizează la persoana I plural. Și subiectele multiple se acordă cu 

verbul-predicat tot la persoana I plural. De asemenea, persoana a doua  are prioritate în fața 

persoanei a treia.  

 Când subiectul este format din termeni coordonați copulativ, acordul se realizează la plural, 

în timp ce termenii coordonați adversativ se acordă la singular. 

 Cele două funcții sintactice sunt încadrate în spațiul destinat raportului de subordonare, 

pentru că GLR 1963 nu acceptă relații bilaterale sau relații de interdependență. Acestea sunt 

încadrate în aria subordonării. Totuși, este susținut faptul că predicatul se subordonează subiectului 

și nu invers. 

 Nu reluăm problematica acordului numelui predicativ întrucât l-am discutat la secțiunea 

destinată acordului adjectival. 

b.2. Relația subiect-predicat - perspectiva GALR 2005/2007 

 Spre deosebire de ediția anterioară ei, GALR 2005/2007 aduce în prim-plan o nouă viziune 

asupra relației subiect-predicat, în limba română. Astfel, între aceste două funcții sintactice există 

„relația de dependență bilaterală sau de interdependență, o formă specială de dependență între doi 

termeni care se presupun reciproc.‖
7
 În consecință, subiectul îi impune predicatului persoana și 

numărul, iar predicatul îi impune subiectului cazul nominativ.
8
 

 Noua gramatică schimbă perspectiva asupra subiectului. Aceasta este considerată parte 

secundară de propoziție fiindcă „e cerută de verb sau de grupul verbal.‖
9
 Se pune întrebarea de ce 

nu au rămas funcțiile acestea la același nivel, din moment ce își impun restricții bilaterale. 

Răspunsul este dat de autoare, care susțin că verbul-predicat impune subiectului întotdeauna cazul 

nominativ, în vreme ce subiectul nu impune tot timpul predicatului informațiile sale gramaticale.
10

 

 În continuare, sunt analizate toate mijloacele prin care se poate exprima subiectul, fiind 

explicată alegerea pentru un tip de acord sau altul. Nu sunt lasate deoparte acordul după înțeles și 

cel prin atracție, exemplele fiind numeroase. 

b.3. Relația subiect-predicat - perspectiva lui Dumitru Irimia 

 Dumitru Irimia consideră că între subiect și predicat există o relație de interdependență. 

Această relație face din verb principalul actant al realizării predicației, element esențial al 

comunicării, așa cum susține și Sorin Stati. „Prin predicație, se intersectează planul subiectiv cu 

planul obiectiv al comunicării în realizarea unei relații de interdependență și se generează cele două 

funcții principale, centrale în structura enunțului: predicatul și subiectul.‖
11

 

 Gramaticianul delimitează planul semantic de cel al expresiei atunci când vorbește despre 

relația celor două poziții sintactice. Plecând de la această ipoteză, vorbește despre  o relație de 

implicare reciprocă în plan semantic, inerența, și despre o dependență reciprocă în planul expresiei. 

Practic, în „sintagma nucleară‖
12

 predicația atribuie verbului funcția de predicat, iar prin acesta, 

substantivalului pe cea de subiect. Astfel, „se produc simultan trei fenomene sintactice: verbul se 

constituie în predicat, verbul-predicat atribuie unui nume calitatea sintactică de subiect, iar printr-o 

                                                             
7 GALR 2007, vol. II, p. 17. 
8 Fără a dori neapărat acest lucru, autoarele tratatului dau de înțeles că subiectul stă doar în cazul acuzativ. Altfel, nu ar 

fi precizat clar că impune subiectului cazul nominativ, ci doar cazul, oricare ar fi el. 
9 GALR 2007, vol. II, p. 333. 
10 Sunt avute în vedere subiectele verbelor aflate la moduri nepersonale de tipul: Lucrând tata la casă s-a întâmplat 

minunea. 
11 Dumitru Irimia, Gramatica limbii române, Editura Polirom, Iași, 2008, p. 426-427. 
12 Dumitru Irimia, Gramatica limbii române, Editura Polirom, Iași, 2008, p. 427. 
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relație de solidaritate reciprocă, verbul-predicat și numele-subiect formează un nucleu predicațional, 

contribuind la realizarea propoziției, nucleul cunoașterii lingvistice.‖
13

 

 Remarcăm faptul că opinia gramaticianului ieșean se întâlnește parțial cu cea a lui Corneliu 

Dimitriu, care vorbește doar de o relație de inerență între subiect și predicat, după cum urmează mai 

jos.  

b.4. Acordul subiectului cu predicatul - perspectiva lui Corneliu Dimitriu 

 În lucrarea sa, „Tratat de gramatică a limbii române‖, Corneliu Dimitriu alocă un întreg 

capitol relațiilor sintactice. Inerența este problematica tratată foarte serios de gramaticianul ieșean. 

Aceasta reprezintă relația realizată între subiect și predicat. 

 Când vine vorba despre viziunea lui Corneliu Dimitriu lucrurile se complică deoarece acesta 

realizează o clasificare diferită a predicatului. Astfel, consideră că există predicat nominal simplu, 

predicat nominal compus, predicat verbal simplu, dar și predicat verbal compus. De foarte multe ori 

părerea sa nu se intersectează cu opinia noastră, lucru pe care îl vom ilustra în cele ce urmează. 

 Gramaticianul consideră că între subiect și predicat apare raportul sintactic de inerență, 

raport de tip special ce presupune dependență reciprocă și implicare în același timp. Totodată, 

susține că acest raport se aplică doar propozițiilor bimembre. Întrucât nu acceptă niciuna dintre 

variantele subiect subordonat predicatului sau predicat subordonat subiectului, ne dăm seama că 

problematica relației subiect-predicat în propozițiile plurimembre rămâne nesoluționată. Acest lucru 

este și mai clar întrucât respinge foarte clar teoria Mihaelei Secrieru care are o cu totul altă 

perspectivă asupra raportului de inerență
14

, dar și pe cele ale unor lingviști precum Hjelmslev, V. 

Șerban, Paula Diaconescu, Aurela Merlan, Sorin Stati, Dumitru Irimia, Iorgu Iordan sau D. D. 

Drașoveanu, care vorbesc despre o relație de interdependență, fiecare particularizând atât teoretic, 

cât și conceptual. 

 Observăm că se dorește argumentarea existenței acestui tip de relație, una inerentă, lăsându-

se deoparte relația propriu-zisă și problemele care ar putea apărea (cazurile speciale).  

 

b.5. Acordul subiectului cu predicatul - perspectiva GBLR 2010 

 Cea mai nouă gramatică editată de Academia Română, GBLR 2010, nu sintetizează, așa 

cum ar fi normal, informația care apare în GALR 2005/2007. Schimbă modalitatea de abordare a 

predicatului, insistând asupra importanței predicatului complex. Odată cu aceste modificări, are de 

suferit și raportul subiect-predicat. Totuși, este subliniat faptul că subiectul se subordonează 

predicatului, fiind un tip special de complement, unul indispensabil, cerut obligatoriu de verb.  

b.6. Acordul subiectului cu predicatul - perspectiva clujeană 

       b.6.1. G.G. Neamțu și D. D. Drașoveanu vorbesc, prin tradiție, despre o relație unilaterală între 

subiect și predicat. Astfel, aceștia consideră că subiectul impune predicatului prin acord un anumit 

număr și o anumită persoană. Regimul acționează dinspre subiect spre predicat, fapt care ne 

determină să afirmăm că acordul devine mijloc de subordonare a predicatului față de subiect. De 

aceea, se respinge ideea potrivit căreia subiectul ar fi un tip special de complement. 

 Gramaticianul respinge ideea de interdependență întrucât consideră că nominativul 1 al 

subiectului nu este impus de verbul-predicat, ci este o condiție pe care trebuie să o respecte 

termenul regent al predicatului, subiectul. 

b.6.2. Viziunea lui G. Gruiță asupra acordului dintre subiect și predicat 

 Lingvistul clujean este cel care realizează în 1981 o lucrare completă și complexă despre o 

problemă pe care gramaticienii, cu mici excepții, nu o trataseră in extenso. Astfel, acesta reușește să 

prezinte problematica în diacronie într-o manieră originală, făcând-o accesibilă pentru neinițiați și 

interesantă pentru specialiști. Observăm că autorul pune foarte mare accent pe acordul de tip verbal, 

insuficient discutat până la momentul apariției cărții sale. Acesta pune problema în termeni 

sintagmatici, ducând mai departe teoria mentorului său D. D. Drașoveanu. În consecință, sunt 

                                                             
13 Idem, p. 427. 
14 Autoarea consideră că subiectul și predicatul generează  rapotul de inerență în general. 
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analizate toate sintagmele de tipul XY, unde X este un nominal, iar Y un verb. Pentru fiecare caz 

sunt propuse exemple elocvente care evidențiază modul de realizare a acordului (în persoană, în 

număr, dar și în gen, atunci când se pune problema unui verb la diateza pasivă). Așa cum era de 

așteptat, sunt analizate foarte multe cazuri speciale, cazuri în care acordul se realizează prin atracție 

sau după înțeles. 

 Având în vedere faptul că tema este tratată atât în diacronie, cât și în sincronie, 

gramaticianul clujean face de fiecare dată diferența între acordul de tip special, dezacord și acordul 

realizat în conformitate cu norme care deja nu mai sunt valabile. 

 La o anliză detaliată a modalității de abordare a temei, remarcăm faptul că linia gramaticii 

clujene nu este depășită, relația subiect-predicat fiind una unilaterală, dinspre subiect spre predicat. 

 În afara acestor lucrări de referință, considerăm interesant de văzut cum este tratată tema în 

teza de doctorat susținută de Ileana-Blanca Croitor în anul 2011, la Universitatea din București. 

Astfel, am putea observa dacă perspectiva nouă asupra acordului corespunde sau nu cu viziunea 

noastră, dat fiind faptul că școlile de gramatică sunt diferite. Din nefericire, spațiul restrâns al 

acestui proiect nu ne-a permis să dezvoltăm opinia lingvistei bucureștene, însă viziunea acesteia va 

fi cuprinsă, cu siguranță, în viitoarea lucrare de doctorat ce se întrevede. 

 

2. Acordul paradigmatic 

 

 Acest acord este exclusiv de tip pronominal și constă în transferarea categoriilor gramaticale 

ale unui nominal pronumelui care îl înlocuiește. Este foarte clar că se realizează in absentia. Acesta 

este obligatoriu în gen și facultativ în număr și caz. 

 „Când vorbim de acordul paradigmatic al pronumelui cu substantivul, trebuie respectată o 

cerință fundamentală: sintactică‖
15

.  Dacă această regulă simplă nu este respectată, substantivul și  

pronumele reprezentând poziții sintactice diferite, nu putem vorbi de un acord paradigmatic. 

Substitutul și substituitul trebuie să ocupe alternativ aceeași funcție. 

 Observăm că genul este extrem de important atunci când vine vorba despre acest tip de 

acord. Așa cum am făcut și în cazul acordului sintagmatic, punem problema genului neutru. Știm că 

acordul trebuie să fie total, or, nicio gramatică nu postulează existența unor pronume de genul 

neutru. Astfel, se revine la vechea idee potrivit căreia pentru substantivul la numărul singular este 

folosit pronumele de gen masculin, iar pentru cel la numărul plural, pronumele de gen feminin. 

 Știm cu toții că pronumele este clasă de cuvinte anaforică, care preia sens de la substantivul 

pe care îl înlocuiește. Astfel, se explică prezența în flectiv a informației de gen, spre deosebire de 

substantiv, unde genul este intrinsec. Doar prin acest acord, pronumele poate oferi informații cu 

privire la genul substantivului. Atunci când din context lipsește substantivul, este dificil de 

identificat genul acestuia. 

 G. G Neamțu propune ca soluție considerarea pronumelor, care înlocuiesc substantivele 

neutre ca neutre cu forme de masculin sau de feminin, după caz. Altfel, așa cum am discutat și în 

cazul acordului sintagmatic, se anulează ideea de acord, de data aceasta paradigmatic. Dacă în cazul 

adjectivului GALR vorbește de o posibilă acceptare a neutrului, în cazul pronumelui situația este cu 

totul alta, vorbindu-se doar de „două valori opozabile: masculin și feminin.‖
16

 

 În lucrarea sa consacrată acordului, G. Gruiță analizează cazuri diverse în care pronumele 

iau locul substantivului. Astfel, acesta reușește să argumenteze faptul că inclusiv pronumele 

personale realizează un acord paradigmatic, chiar dacă literatura de specialitate consideră că trimit 

direct la un designat, fără mijlocirea unui substantiv. Lingvistul respinge ideea susținută de 

gramaticienii din prima jumatate a secolului XX, cum că ar fi vorba despre un acord sintagmatic.  

                                                             
15 G. G. Neamțu, Observații privind statutul morfologic al neutrului în limba română, revista Romania Orientale XXIII 

(2010), Roma, Bagatto Libri, p. 139-149, articol publicat și în Studii și articole gramaticale, Editura Napoca Nova, 

Cluj-Napoca, 2014, p. 445. 
16 GALR 2007, vol. I, p. 187. 
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 Nu trebuie pierdute din vedere cazurile în care apare în context un pronume posesiv 

semiindependent și un relativ. Atunci acordul se realizează, dar doar în cruce. 

 Exemplu: Eleva cu al cărei bunic am discutat este foarte bună la învățătură.  

 Pronumele posesiv semiindependent se acordă cu substantivul bunic, în timp ce relativul se 

acordă în gen cu substantivul eleva. 

 

3. Acorduri de tip special 

 

 De foarte multe ori, contextul obligă la realizarea unui acord care nu este gramatical. Astfel, 

sunt cunoscute două tipuri de acord, recunoscute încă din GLR 1963, acordul prin atracție și acordul 

după înțeles. Societatea zilelor noastre tinde să folosească din ce în ce mai mult aceste două 

acorduri. Sunt fraze pe care le-am întâlnit în literatura postmodernă, dar și în presă, în care acordul 

nu mai este gramatical, ci de aceste feluri. Considerăm că se pune problema dacă aceste fraze conțin 

dezacorduri sau tipuri speciale de acord. 

3.1. Acordul prin atracție – „apare când un cuvânt nu se acordă cu termenul pe care îl lămurește 

ori la care se referă, ci cu altul care se află mai aproape de el ori se impune mai mult atenției 

vorbitorului.‖
17

 

 Reprezinta acordul greșit cel mai frecvent și constă în nerespectarea acordului dintre subiect 

și predicat, oricare ar fi natura acestuia. Autorul recunoaște că unele acorduri prin atracție sunt 

corecte, perpetuând ideea susținută de GLR 1963 („era odată o babă și un moșneag.‖
18

).  

 Momentul apariției unui relativ și a unui pronume posesiv semiindependent în context este 

unul important, întrucât și acordul în cruce poate suferi abateri. În consecință, ne confruntăm cu un 

acord prin atracție, nu cu unul în cruce (Ne aflăm printre popoarele a cărei populație este destul de 

îmbătrânită.
19

). 

3.2. Acordul logic sau după înțeles – „se produce atunci când subiectul gramatical al propoziției 

este exprimat printr-un substantiv colectiv urmat de un determinant la numărul plural. Atunci, 

acordul nu se mai realizează cu subiectul, ci cu determinantul acestuia.‖
20

 În funcție de natura 

substantivului colectiv prin care se exprimă subiectul, acordul se mai realizează și la singular, însă 

tendința este de a-l realiza greșit la plural. Gramaticienii vorbesc de un acord logic, însă, de cele mai 

multe ori, logica aceasta oferă capcane. Trebuie avute în vedere mai multe elemente contextuale, 

cum ar fi, de exemplu, elementul pe care se pune accentul. Dacă acesta cade pe substantivul 

colectiv, acordul e normal sa se realizeze la singular, iar dacă acesta cade pe determinantul 

substantivului-subiect, se impune un acord la plural. Despre aceste lucruri vom discuta, cu exemple 

concrete și analize particulare, în viitoarea lucrare de doctorat. 

3.3. Acordul intern - apare atunci când cei doi termeni ai sintagmei formează un cuvânt compus 

(bunăvoință). De asemenea, „acest acord se realizează între substantiv și articol‖
21

. 

3.4. Acordul cu prepoziția – vizează acordul în gen stabilit între prepozițiile care cer cazul genitiv 

și pronumele posesiv. În acest context, D. D. Drașoveanu vorbește despre fenomenul recțiunii.  

3.5. Dezacordul - „apare atunci când A nu controlează forma lui B în nici un fel și nici un alt 

constituent al enunțului nu exercită acest control.‖
22

 Este important să nu confundăm formele 

speciale de acord cu dezacordul, căci acordul prin atracție și cel după înțeles sunt nongramat icale, 

dar explicabile. Dezacordul este o îmbinare de cuvinte inexplicabilă, între care nu există nici relație 

gramaticală, nici logică. 

 

                                                             
17 Th. Hristea (coord.), Sinteze de limba română, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1981, p. 229. 
18 GLR 1963, vol. II, p. 112. 
19 Exemplul este preluat de la Th. Hristea. 
20 Th. Hristea (coord.), Sinteze de limba română, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1981, p. 231. 
21 Opinie susținută de M. Zdrenghea. 
22 G. Gruiță, Acordul în limba romană, Editura Științifică și Enciclopedică, Cluj-Napoca, 1981, p. 31. 
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III.  Concluzii 

 

 Așadar, articolul pune mult mai multe probleme decât credem. Deși gramaticienii propun 

multiple viziuni, o constantă rămâne, atenția la relația pe care subiectul o realizează cu predicatul. 

Imbricare, precum și alte numerose fenomene gramaticale creeaza contexte foarte greu de explicat, 

de la corect, la hipercorect nu este decât un pas, greșeala putând apărea chiar și în cazul celor mai 

învățați dintre vorbitori.  
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Abstract:Often neglected by criticism or treated as an intermediary step in the evolution toward the novel, 
the brief history of the Romanian short story, born at the beginning of the 21

st
 Century, at once with the 

ascent of the Internet and the social networks, yet almost inert by the year 2013, when the short story writer, 

Alice Munro, won the Nobel prize in Literature, is nonetheless an intriguing one. Concise, minimalist, placed 

in both traditional (rural) and corporate (urban) areas, defined by themes such as impossibility of inter-
personal communication, loneliness, childhood, death, sexual desire, erotic initiation, life during the 

communist regime, escape, compassion, job disillusionment, aging and the passage of time, the short prose 

of the 2000
s
 speaks of a new literary approach. 

 

Keywords: minimalism, dirty realism, hyperrealism, douămiism, single effect. 

 

 

Unlike the American short story, the history of the Romanian brief prose is not so well-

defined. Leaving aside the primary forms such as ―schița‖ and ―nuvela‖, one can only speak of the 

Romanian short story genre starting with the 1960s, when the ideological ―thaw‖ provided fertile 

ground for writers such as Eugen Barbu and Fănuș Neagu. Subsequent to a shaky start, though, the 

1980s generation, known as ―optzeciștii‖, turned the brief tale into a literary program. A few 

notable names are Mircea Nedelciu, Ioan Groșan, Mircea Cărtărescu, Răzvan Petrescu, Ștefan 

Agopian. 

At the end of the 1990s, however, in the aftermath of the Romanian Revolution and in the 

ensuing socio-political instability, following more than a decade of scarcity, the short story seems to 

be once more of interest. First seen as an individual enterprise, if we take into account Dan Lungu‘s 

Cheta la flegmă (1999) or Mitoș Micleușanu‘s Organismecanisme (2002), and afterwards (from 

2004) as part of Polirom‘s ―Ego. Proză‖ collection, a project meant to encourage young writers to 

publish their work. Paradoxically, the first short story anthology of the 21
th 

Century, published in 

2013, Best of. Proza scurtă a anilor 2000
1
, thought to have been published as a consequence of the 

Nobel prize in literature being won by the Canadian short-story writer, Alice Munro
2
, doesn‘t mark 

the revival of the genre.    

While Romanian critics and scholars have often seen the short story as an intermediate step 

towards the novel and have therefore reduced their analysis to empty concepts such as 

―authenticism‖, ―mannerism‖, ―minimalism‖, I argue the importance of the brief tale in the 

evolution of Romanian literature, in spite of its short history. This is why, while my approach is 

mostly thematical, slightly stylistical, the selection of the writers is a chronological one. Dan Lungu 

(Cheta la flegmă/Proză cu amănuntul, 1999/2003
3
; Băieți de gașcă, 2005/2013), Mitoș Micleușanu 

(Organismecanisme, 2002), Ioana Baetica (Fișă de înregistrare, 2004), Silviu Gherman (Scurta și 

plictisitoarea viață a lui Kjus, 2005), Luca Dinulescu (Sir Sugismund, 2006), Sorin Stoica (Aberații 

de bun-simț, 2007), Radu Pavel Gheo (Numele mierlei, 2008), Florin Lăzărescu (Lampa cu căciulă, 

2009), Dan Coman (Irezistibil, 2010), T.O.Bobe (Contorsionista, 2011), Veronica D. Niculescu 

                                                             
1 Coordinated by Marius Chivu. 
2 An idea found in a 2014 survey: https://revistavatra.org/2014/11/24/proza-scurta-la-raport-ancheta-revistei-vatra/. 
3 The volume was first published in 1999 and edited in 2003.   

https://revistavatra.org/2014/11/24/proza-scurta-la-raport-ancheta-revistei-vatra/
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(Floribunda, 2012) și Lavinia Braniște (Escapada, 2014) are all worthy of being mentioned in an 

inventory of the  ―douămiiști‖
4
 writers. 

 

The curse of brevity 

 

The short story is neither a novel, nor an intermediate stage in the literary evolution toward 

the novel. In contrast to the novelist, the short story writer cannot afford to drift aimlessly from one 

description to another, (s)he is not allowed to digress from the storyline or to release the tension, 

and must be always present (no matter how objective the narrative point of view) in order to 

captivate the reader. 

In A theory of the short story, James Cooper Lawrence takes into account the structural side 

of the genre and talks about three types of stories (mostly American): (1) ―stories told historically‖, 

―stories told dramatically‖ and ―stories told didactically‖
5
. If we leave aside the first one, we can 

acknowledge the existence of the other two categories when it comes to Romanian short stories
6
. 

Detached from the brief prose of the 1980s, which rejects ethics and didacticism and, as Gheorghe 

Crăciun asserts, ―was not the kind of prose that would kindly wink at the reader‖
7
, the stories of the 

2000s have a predominantly dynamic nature, establishing a pact of sorts between the reader and the 

writer. 

Good examples of ―stories told dramatically‖ can be found in Radu Pavel Gheo‘s volume, 

Numele mierlei. 50 de clipuri vesele și triste. The tales in Numele mierlei... are mostly based on 

dialogue, generate situational comedy and usually arise from an inner or outer conflict. One of 

them, Prezumția de vinovăție, can be seen as both told dramatically and didactically, which is why 

it could be placed in a third category, where the fusion between a play and a moral story could work 

together. Upon pickpocketing a wallet on a bus, Aurică is taken to the police station, where he 

pleads for the presumption of innocence. After a few conversations of Caragiale-like comicality and 

Ionescu-like absurdity, Aurică ends up saying: ―Really now, if I weren‘t such a penniless runt, 

would any of you had dared touch me? If I‘d been one of those big shots travelling around in a 

beacon lit car, you‘d have brought my lawyer immediately and by now I‘d be drinking beer in the 

bar across the street‖
8
. The moral of the story, which makes it educational (albeit in a negative way) 

is stated by the policeman, who advises Aurică to improve his thieving skills and make some 

friends ―because you see how hard it is these days to be working on your own‖
9
. 

In the case of Ioana Baetica‘s Fișă de înregistrare we move from a partial didacticism to a 

full one, spanning the whole volume. In an attempt to faithfully document the absurdity of everyday 

life, striving to line up to a so-called authenticist movement, the author relies chiefly on clichés. 

Thus, ideas like heroes die just like regular people, we await death our whole lives, every day 

passes like the next, every man is alone in the face of death make Ioana Baetica‘s volume a space 

where clichés serve a deeply educational purpose. 

 

Less plot, more disgust 

 

The stories that do not fit in any of the categories above are without stake, meaning that they 

have no intrigue and no ending. This is why, in terms of finality  ̶  under stood not as a proper 

ending, but as a closure given by the finite space of the prose  ̶ ,  we focus on stories producing (1) a 

single effect (in Edgar Allan Poe‘s theory), (2) multiple effects and (3) no effect at all.  

                                                             
4 Term often used by literary critics to designate the current generation of writers. 
5 http://www.jstor.org/stable/25121469?seq=1#page_scan_tab_contents.  
6 Ibidem. 
7 Gheorghe Crăciun, Viorel Marineasa, in the preface to Generația '80 în proză scurtă, București, Paralela 45, 1998, p. 

7.  
8 Radu Pavel Gheo, Numele mierlei, Iași, Polirom, 2008, p. 30.   
9 Ibidem, p. 30.   

http://www.jstor.org/stable/25121469?seq=1%23page_scan_tab_contents%20
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A good example is Lavinia Braniște‘s Escapada. The flat characters, lacking a story arc and 

action to support them and the often open endings are all features of a story without stake and 

effect. Perhaps the only effect is that of monotony, as mentioned often in reviews of these stories, 

but this is improper, since, in tone with the tradition established by Poe‘s gothic stories, literary 

effect appears as a change in the readers‘ feelings.  

A change in perception, though, is often produced by the setting. Whether the theme is 

erotic or morbid, the background, typical to a dirty Balkan peripheral space , generates disgust ̶ 

disgust at people, disgust at surroundings, disgust at existence. In Organimecanisme, by Mitoș 

Micelușanu, the characters die, yell at each other, laugh hysterically, jump out the window, wager to 

kill themselves, bleed and rot  ̶  in Blestem, for instance, the character notes: ―Rot in hell, she said, 

and gave me a long kiss [...] Two months later, one day, I felt a strange heat in my throat, then my 

lips started burning [...] one day later, my tongue started to bleed. In the middle of the street, I felt a 

taste of mold and rot [...] Certain animals, such as dogs, the great majority of them with bald 

patches on the left rib, ate pieces of me‖
10

. 

If the American prose based on human typology appears as a reaction to O. Henry‘s intrigue 

oriented stories, in the Romanian brief prose of the 21
st
 century the two directions coexist. On the 

one side, there are tales where the intrigue is of minor importance (as in Dan Lungu‘s stories) or it 

is missing entirely (as in Sorin Stoica‘s and Lavinia Braniște‘s volumes), meaning that the 

characters are the sole triggers of the plot, and, on the other, there are stories that would be unable 

to run in the absence of both the intrigue and the action (as in Numele mierlei, by Radu Pavel Gheo, 

Lampa cu căciulă, by Florin Lăzărescu, Sir Sugismund, by Luca Dinulescu or Fișă de înregistrare, 

by Ioana Baetica). 

 

Dirty realism, hyperrealism, minimalism  

 

In what started off as his doctoral thesis, The short story: An introduction, Paul March-

Russel, though he avoids giving a precise definition for the short story, underlines a few important 

facts when it comes to stories that are neither shorter short stories, nor novellas (since the 19
th

 

Century). Among these, especially relevant in the context of the Romanian short prose, is the 

distinction between minimalism, dirty realism and hyperrealism. This is because in Romanian 

context minimalism is automatically associated to every type of short story.  

Often seen as Post-Postmodernist, the prose of the 1980s, represented by Raymond Carver, 

Richard Ford or Tobias Wolff, is described in the British literary space as ―dirty realism‖, while in 

the USA these writers are known as ―minimalists‖. The bond between these two, according to 

March-Russel, lies, in Jean Baudrillard‘s terms in what should be called ‖hyperrealism‖
11

. 

The short story is hyperrealistic through those images (of the unreality of consumerist 

society) that can be imitated, but render reality irretrievable. It is tributary to dirty realism through 

the capitalization, content-wise, on miserable characters and milieus (the working class, living in a 

post-industrial economic space) and degrading themes (such as violence, drug addiction, sexual 

harassment, etc.). Minimalism, on the other hand, is connected to more formal features such as 

small size, conciseness and the refusal of descriptions. 

The Romanian 2000
s
 short prose has a bit of each and every one of these concepts. It takes a 

dose of hyperrealism by exploiting of the corporate side of a post-communist Romania, has a 

minimalist approach by brevity and scarcity of descriptions, but is nonetheless anchored to a dirty 

realism mostly on account of the thematic approach, as can be seen in the following pages. 

 

The thematic approach as an identity card 

 

                                                             
10 Mitoș Micleușanu, Organismecanisme, București, Ziua, 2002, pp. 11-12.   
11 Paul March-Russel, The short story: An introduction, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2009, pp. 224-237. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1428 

 

The short prose of the 21
st

 Century is a favorable environment for noticing a redefinition of 

national identity. In addition to a proclivity towards a Balkan dirty realism (that can be best seen in 

the descriptions of internal living spaces), the Romanian contemporary short story is also defined by 

a sympathy towards outsiders  ̶ a hermit preferring solitude in the mountains to any sort of human 

company, a child rejected by his group of friends, a girl with no hands who was all her life the 

bodyguard of her best friend are a few such examples of outcasts/self-outcasts. But no matter how 

strong the impact of spaces and characters, in the absence of the psychological dimension, it is the 

theme that best reflects the identity of the short contemporary genre. 

Judging by frequency, the major themes of Romanian short prose are: impossibility of inter-

personal communication, loneliness, childhood, death, sexual desire, erotic initiation, life during the 

communist regime, escape, compassion, job disillusionment, aging and the passage of time. 

A first distinction between the listed themes has to be made between the typical urban 

themes and the explicitly rural ones. While stories unfolding in an urban background are 

predisposed to subjects such as the impossibility of communication with each other, loneliness or 

sexual desire, stories exploring village life and sometimes provincial life (though few) show affinity 

for themes such as aging and erotic initiation. 

Aside from a psychic inability to communicate with others (generated by shame or fear as in 

Tatăl meu mă așteaptă la fântână, by Lavina Braniște), the failure in social interactions is also 

expressed through fake or meaningless phone conversation (as in C.V, a story from Proză cu 

amănuntul, by Dan Lungu). Connected to this approach is the theme of loneliness. Unlike the 

former, where the inability of communicating with the other can be doubled by a refusal to try, the 

loneliness is now placed under the auspices of the dialogue. The protagonist of Alice (by Silviu 

Gherman), although he claims to be alone and is no way different from others in his loneliness, 

prepares for a date with a certain Sgsdgff that he met on the Internet. From the Internet as a driver 

of solitude we move on to the television. In Rain man și televizorul, by Sorin Stoica, the narrator 

relates ―my first television-related memories‖, how he at one point renounced a school play in favor 

of the ‖Cartoon Gala‖.
12

 

If the inability to comunicate with others and loneliness are predominantly urban themes, 

childhood and death are subjects pertaining to both milieus. When it comes to childhood, though 

there is little difference between the urban and the rural, an important distinction lies with the 

narratorial perspective. While Dan Lungu bases a few of his stories (in both volumes) on this theme, 

mainly told from the child‘s perspective (like in Chetă la flegmă, where we witness the erotical 

initiation of the infant protagonist or in De vorbă cu Șopron where the central character, a little girl, 

draws a hopscotch court, to converse and play with), most authors invoke the subtheme of lost 

childhood, in a passéism that becomes a trait of contemporary short story style. Florin Lăzărescu și 

Veronica D. Niculescu are two main examples of authors recalling childhood in Communist times. 

In Lumea interlopă a brusturelui by Florin Lăzărescu we are told the story of a schoolboy who is 

required to bring to school 10 kilograms of burdock leaf. Veronica D. Niculescu‘s 1980 volume, 

Fericirile aiuritoare, invokes an episode in the childhood of a little girl where, after queueing for 

hours to acquire the items in a shopping list, she ends up spilling the contents of her shopping bag, 

immediately after becoming aware of her happiness.   

Death is another recurring theme for the 2000
s
 brief prose, however, in contrast to the fairly 

unilateral treatment of childhood, there is a duality between the fatalist vision of death (from the big 

city) and death as a religious ritual (in the countryside). In Fișă de înregistrare, Ioana Baetica says 

―Communists build large squares, so they can give speeches. Capitalists populate them with 

skyscrapers, so you can have the freedom to successfully commit suicide, by throwing yourself 

from the rooftop.‖
13

 Her vision is that of an entire thematic approach. While in the urban space, 

                                                             
12 Sorin Stoica, Aberații de bun-simț, Iași, Editura Polirom, 2007, p. 17. 
13 Ioana Baetica, Fișă de înregistrare, Iași, Polirom, 2004, p. 38.   
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people die on the street, in the park, away from home, in the countryside death always appears in a 

familiar space; this explains this dichotomy between death as fatality and death as religious ritual. A 

few stories that illustrate the urban milieu are Juan (Lavinia Braniște), Nunta, Premoniție, Taica 

Toader, Tratatul 44 (Mitoș Micleușanu) and Poveste cu sfârșit (Luca Dinulescu). In Tratatul 44, 

Anton bets on a so-called pact 44 that he would commit suicide twice. He climbs on top of his 

block of flats, produces a nickel-plated gun, but ends up losing the bet. Poveste cu sfârșit is another 

edgy story. Bogdan owns a clock that shows him the time he has left to live. In another part of the 

world, a researcher is congratulated on his discoveries in the field of human immortality, but ―the 

asteroid that had entered Earth‘s orbit a few minutes ago, as if to emphasize the arbitrariness of 

existence, was too large to beheld.‖
14

 

Rustic death, however, as highlighted (best) by Dan Lungu and Dan Coman, is ritualistic 

par excellence; always close to the house, the coffin, the priest and the people who drink and feast 

around the deceased. As opposed to the tragicalness of its urban counterpart, death outside the city 

is often under a sign of (mostly situational) comedy. For instance, Spre cimitir (by Dan Lungu), 

ends with the postman who brings the defunct‘s six-month pension and, passing through, chugs a 

glass of schnapps. In debut by Dan Coman, in addition to mocking the rituals (such as shaking the 

dead person to get the air out and running the coffin to the grave), death is a good opportunity for 

the narrator to remember that he had stolen the dead woman‘s savings to publish his book of poems.  

Both short ―because the object, that is the material of representation (the story time) (…) or 

because the manner of representation (discourse time) is concise‖
15

, oscillating between fantasy and 

reportage, the Romanian short story of the beginning of the 21
st 

Century bears witness to a literature 

progressively touched by modern technologies. 

 

BIBLIOGRAPHY 

 

Baetica, Ioana, Fișă de înregistrare, Iași, Polirom, 2004.  

Bobe, T.O., Contorsionista, București, Humanitas, 2011.  

Braniște, Lavinia, Escapada, Polirom, 2014.  

Chialant, Maria Theresa; Marina Lops, Time and the Short Story, Peter Lang, Bern, 2012. 

Chivu, Marius, Best of. Proza scurtă a anilor 2000, Polirom, București, 2014. 

Coman, Dan, Irezistibil, București, Cartea Românească, 2010.  

Crăciun, Gheorghe, Viorel Marineasa, în prefață la Generația '80 în proză scurtă, București, 

Paralela 45, 1998.  

Dinulescu, Luca, Sir Sugismund, Iași, Polirom, 2006, p. 61.  

Dinulescu, Luca, Sir Sugismund, Iași, Polirom, 2006.  

Gheo, Radu Pavel, Numele mierlei, Iași, Polirom, 2008.  

Gherman, Silviu, Scurta și plictisitoarea viață a lui Kjus, Polirom, Iași, 2005.  

Lăzărescu, Florin, Lampa cu căciulă, Iași, Polirom, 2009.  

Lungu, Dan, Băieți de gașcă, Iași, Polirom, 2013.  

Lungu, Dan, proză cu amănuntul, Iași, Cronica, 2003.  

March-Russel, Paul, The short story: An introduction, Edinburgh, Edinburgh University Press, 

2009.  

May, Charles E. (ed.), The new story theories, Ohio, Ohio University Press, 1994. 

Micleușanu, Mitoș, Organismecanisme, Editura Ziua, București, 2002.  

Niculescu, Veronica D., București, Casa de Pariuri Literare, 2012.  

Scofield, Martin, The Cambridge introduction to the American Short Story, Cambridge Univeristy 

Press, New York, 2006. 

Stoica, Sorin, Aberații de bun-simț, Iași, Polirom, 2007. 

                                                             
14 Luca Dinulescu, Sir Sugismund, Iași, Polirom, 2006, p. 61. 
15 Chialant, Maria Theresa; Marina Lops, Time and the Short Story, Peter Lang, Bern, 2012, p.20. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1430 

 

Toolan, Michael, Narrative Progression in the Short Story, John Benjamin‘s Publishing Company, 

Amsterdam, 2009. 

http://revistacultura.ro/blog/tag/organismecanisme/. 

http://www.jstor.org/stable/25121469?seq=1#page_scan_tab_contents. 

http://www.observatorcultural.ro/Vlada-scrie-un-roman-fracturist*articleID_11352-

articles_details.html. 

http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=9153. 

http://www.romlit.ro/viaa_cu_amnuntul. 

http://revistacultura.ro/blog/tag/organismecanisme/
http://www.jstor.org/stable/25121469?seq=1%23page_scan_tab_contents
http://www.observatorcultural.ro/Vlada-scrie-un-roman-fracturist*articleID_11352-articles_details.html
http://www.observatorcultural.ro/Vlada-scrie-un-roman-fracturist*articleID_11352-articles_details.html
http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=9153
http://www.romlit.ro/viaa_cu_amnuntul


Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1431 

 

LETIȚIA BRANEA. A PROTAGONIST OF A NARRATIVE TRIPTYCH 
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Abstract: The present paper follows the itinerary of the main character Letiția Branea in the narrative 
triptych Drumul egal al fiecărei zile, Provizorat and Fontana di Trevi. Moreover, this article intends to bring 

into the foreground the idea that these three novels have their roots in the inner dynamic of the protagonist 

Letiția Branea. Thus, in the first part, we have tried to portray the figure of the young Letiția Branea, whose 

life is taking place in the University campus and in the provincial town. Her existence, caught within the 
boundaries of the same existential patterns, is characterized by flatness and uniformity. The title of the novel, 

Drumul egal al fiecarei zile, already reveals an uneventful life, situated at an impasse. In Drumul egal al 

fiecărei zile, the voice who carries away the story, is, indubitable, Letițiařs, the voice of  a pregnant 
character who suffers from the complex of belonging to the edge zone, to the periferic area. The young 

Letiția Branea is depicted accuratedly in Drumul egal al fiecărei zile. In this novel, Letiția has a dull life and 

a pessimistic perspective upon the way in which women are perceived in society.  
In Provizorat, Letiția Branea lives the same uniform live and her existence is governed by the institution in 

which she works (The Building). This enigmatic institution astonishes precisely via the despotic and 

defiant look of Lenin. This over-penetrating look reminds us, to some extent, about the Orwellian 

well-known syntagma: „Big brother is watching youŗ. In this novel, Letiția Branea is distinctly 

hypostasized in the role of wife (she is unhappily married with Petru Arcan) and mistress (she resizes her 
entire emotional horizon reffering to Sorin Olaru, her colleague).  

In Fontana di Trevi, Letiția Branea became an emblematic character because she symbolizes, through the 

role of the emigrant, a world more opened than ever. Moreover, Letitia Branea embodies, in Fontana di 
Trevi, the idea of an intermediary, hybrid identity, but she can be also perceived as „past-keeperŗ, as a 

depositary-character in which the reminiscences of a devastating past are reunited.  
 
Keywords: self, inner dimension, emblematic character.  

 

 

1.1. LETIȚIA BRANEA ÎN DRUMUL EGAL AL FIECĂREI ZILE 

 

Nutrit parcă din dinamica interioară a eroinei Letiția Branea, titlul romanului (Drumul egal 

al fiecărei zile) deconspiră deja o existență searbădă, aflată în impas. Sau, după cum aprecia Sanda 

Cordoș în postfața la ediția a V-a, „Drumul egal al fiecărei zile este, de altfel, numele eufemistic dat 

unei istorii frământate, pentru că este istoria creșterii și a intrării în viață a unei fete, spusă de ea 

însăși, cu un deficit inevitabil (și tocmai de aceea credibil) de înțelegere și cu o penetrantă forță 

autoscopică.‖
1
 Titlul are, așa cum am precizat, un caracter divulgativ, fiind, potrivit Taniei Radu, 

„unul dintre cele mai bune titluri din literatura română. Perfect adecvat cărții și ritmului ei interior, 

el rezumă, după lectură, amestecul indefinibil de simț al prezentului (parțial obnubilat) și de 

luciditate (extremă)‖
2
.  

Dar nu titlul ne interesează neapărat, ci modul în care se naște acest univers narativ, a cărei 

figură proeminentă este Letiția Branea. Ne interesează, așadar, după expresia lui Salvatore 

Battaglia, reputatul specialist în configurarea tipurilor de personaje, „omul ca protagonist al unei 

                                                             
1 Sanda Cordoș, „Un roman fără vârstă‖, postfață la Drumul egal al fiecărei zile, ediția a V-a revăzută, Editura Polirom, 

Iași, 2008.   
2 Tania Radu, „Nuielușa de alun‖, în Revista 22 , 22 iunie 2005.   
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realități‖
3
, o realitate care, vom vedea, se caracterizează prin ariditate și omogenitate. În atari 

condiții, ne propunem să ilustrăm așezarea protagonistei în lume, Letiția fiind o femeie în carne și 

oase, și nu un personaj-fantoșă. 

Drumul egal al fiecărei zile înfățișează, așadar, o optică subiectivă, fiind compus din 

percepțiile Letiției Branea și redând totodată traseul protagonistei. Romanul este populat de mai 

multe secvențe afective prin care eroina își expune „emoțiile și reflecțiile‖
4
. Cu alte cuvinte, 

indiferent ce am lua din galantarele romanului (la nivel tematic), e evident că acesta se naște dintr-o 

realitate interioară, mai exact dintr-un soi de malformație spirituală a protagonistei. De aici se 

conturează un orizont sordid, înțeles în toată deplinătatea sensului acestui cuvânt, deoarece se 

proiectează un decor dezgustător, care provoacă repulsie. Dacă ar fi să traducem în termeni 

psihologici stările Letiției Branea, am putea să spunem, fără să fie o afirmație hazardată, că Letiția 

Branea somatizează, corpul ei devenind sediul tuturor trăirilor. Se cuvine să vorbim aici despre 

strânsa conexiune care se instaurează între felul în care gândim și maniera în care corpul asimilează, 

dar și manifestă ceea ce gândim. Cel puțin așa se întâmplă în cazul Letiției. În acest sens, Tania 

Radu vorbea despre „sensibilitate acutizată până la starea de vomă‖
5
 și făcea analogii între stările pe 

care le are protagonista și ,,Repulsia lui Polanski, filmul cu Catherine Deneuve, cumva 

contemporan cărții Gabrielei Adameșteanu‖
6
. 

Lumea pe care o cartografiază Letiția Branea se individualizează prin faptul că familiaritatea 

adumbrește orice urmă de entuziasm, dar și de regenerare, iar traseul eroinei „străbate două medii: 

orășelul de provincie și campusul universitar.‖
7
 Dacă în cazul orășelului de provincie prevalează 

gesturile apatice, mărunte, meschine, în campusul universitar, Letiția vede mai degrabă 

uniformizarea și masificarea: „de ce om fi semănând toate atât de mult când suntem aici?‖
8
 

Vocea perspicace care spune povestea este, indubitabil, cea a Letiției, un personaj feminin 

puternic individualizat, care are complexul apartenenței la zona limitrofă, complexul periferiei, al 

marginalului. Viziunea pe care o propune Letiția este una pesimistă, căci gândurile o asaltează și o 

asediază în permanență pe aceasta. Fiind dezorientată și dezechilibrată, ea plutește uneori în derivă. 

Își dorește să se sustragă ratării (care e definită atât de bine de către unchiul Ion: „Știi ce înseamnă, 

a zis, știi ce înseamnă să le ai în cap și doar să le porți cu tine?‖
9
), dar se mișcă uneori prin viață 

vulnerabilă ca o rană vie. 

Letiția Branea, privită în integralitate, este suma persoanelor care se află (sau nu) în 

proximitatea ei. Este adevărat că unchiul Ion și Margareta Branea se situează poate chiar prea 

aproape de Letiția, smulgându-i acesteia șansa de a simți mult râvnita intimitate, dar și tatăl, aflat la 

distanță, o va amprenta prin povara, aș spune, „ancestrală‖, a dosarului. Conform criticului Șerban 

Axinte, ,,Letiția Branea nu e doar Letiția Branea. Ea este concomitent, Ion Silișteanu, mama sa și 

tatăl său.‖
10

 Fiecare porțiune a Letiției corespunde, așadar, unui membru al familiei. 

Două sunt persoanele (din imediata ei apropiere) care îi vor marca existența: mama (față de 

care simte nevoia de diferențiere) și unchiul Ion (în raport cu care se creează o relație ambivalentă, 

căci unchiul Ion îi va fi Letiției, în același timp, model și antimodel
11

). Să le tratăm, așadar, pe rând. 

În ceea ce privește relația cu mama, nevoia de a fi diferită de Margareta Branea este evidentă. Doar 

că acest conflict nu se dezvoltă doar în relație cu figura maternă, ci în relație cu toată tagma 

feminină, înțeleasă în sensul de categorie generică. Astfel că Letiția nu va rămâne impasibilă la 

                                                             
3 Salvatore Battaglia, Mitografia personajului, traducere de Alexandru George, Editura Univers, București, 1976, p. 

127.   
4 Nicolae Manolescu, „Tineri romancieri‖ în România literară, 6 noiembrie, 1975.   
5 Tania Radu, art. cit.   
6 Ibidem.  
7 Sanda Cordoș, „Un roman fără vârstă‖, postfață la ediția a V-a, 2008.   
8 Gabriela Adameșteanu, Drumul egal al fiecărei zile, ediția a VI-a definitivă, Editura Polirom, Iași, 2015, p. 145.   
9 Ibidem, p. 88.  
10 Șerban Axinte, op. cit., p. 43.   
11 Ibidem. 
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,,modelul feminin‖ pe care îl observă. În momentul în care începe să simtă primii fiori de pudoare 

adolescentină, ea va spune hotărât, energic, răspicat, fără urme de șovăială: „nu vreau să mă fac 

femeie ca voi!‖
12

. Ea repudiază feminitatea pentru că știe că din spatele acestor imagini drapate ies, 

ca dintr-un basorelief, doar discuții și existențe anodine. 

Referitor la relația pe care o are cu unchiul Ion (care este un caz de integritate), trebuie spus 

că nu vom putea schița portretul eroinei fără să ne raportăm la acesta, căci incertitudinea unchiului 

Ion (cu toată gama de sentimente aferente: inerția, prudența, indecizia) îi va fi livrată Letiției. 

Considerăm, totuși, că eșecul unchiului are rolul unui rău necesar. Datorită acestui eșec, Letiția își 

va activa voința, dar și energia, pentru a nu repeta parcursul placid al lui Ion Silișteanu: „Aspirația 

eroinei, destul de neprecizată, acea dorință de a ieși din «drumul egal al fiecărei zile», este 

amplificată de cazul unchiului Ion: un om superior, înzestrat cu calități reale, dar care totuși nu 

ajunge la succesul meritat. Încât, mai mult chiar decât ceea ce s-ar putea numi aspirație, ceea ce 

mână ambiția tenace a eroinei este spaima de a nu repeta o asemenea tristă experiență.‖
13

 Cu alte 

cuvinte, gândul înfiorător că ar putea reitera traseul unchiului devine imbold și îi stârnește Letiției 

elanul pentru a acționa. 

Excursul prin biografia unchiului Ion, o biografie înțesată de ghinioane, ne va servi în 

conturarea portretului Letiției Branea. Unchiul Ion are o mare pondere în roman. De ce este 

important un personaj de statura unchiului Ion? Pentru că el devine o prezență extrem de vie în viața 

tinerei Letiția, fiind un „substitut al tatălui.‖
14

 Personaj derivat așadar, din tipologia paternă, acesta 

are tendința de a urmări gesturile și comportamentele nepoatei Letiția, fapt deloc reprobabil. O va 

mustra când trebuie, iar altădată îi va lua apărarea, discursul lui fiind plin de inflexiuni, care, deși se 

vor severe, sunt până la urmă doar duios paterne. Dar această relație este clădită în dublu sens, 

pentru că, fiind conștientă de nereușita vieții lui, Letiția va pândi, la rândul ei, fragilitatea unchiului 

Ion, ascunsă atât de bine sub alura neutralității: „Așa că el ar fi trebuit să-și dea seama că nu-i ieșise 

nimic în viață. Cel puțin mie așa mi s-a părut mai târziu. Dar se gândise vreodată la asta? Oricât am 

încercat să-mi reamintesc, peste câțiva ani, semnele unei asemenea suferințe, nu am mai reușit să le 

găsesc.‖
15

 

Ei nu conviețuiesc doar spațial, nu împart doar locuința în care sunt amenințați în 

permanență de către proprietari, ci și plimbările încete, potolite, aproape au relanti, plimbări pe 

Strada Mare, care respectă protocolul provinciei. Mai mult decât atât, ei conviețuiesc mental și 

psihologic, între ei se instaurează o înrudire fundamentală, o revărsare de energii. Din această 

simbioză reies tot felul de implicații, cum ar fi asimilarea sau mai bine zis identificarea Letiției cu 

unele dintre stările unchiului: „De fapt, drumul egal al fiecărei zile purta în el semnele nereușitei. 

Nu m-am gândit însă la asta atunci și mai târziu, suferința unchiului a trecut în mine abstractă.‖
16

 

De aici survine, așadar, dorința frenetică a Letiției de a intra în lumea care i-a fost inaccesibilă 

unchiului ei. 

Având o fire mereu orientată spre sine, dar și ușor psihopatică, Letiția va avea tendința de a 

se izola. Izolarea, care își are resortul mai degrabă în interior decât în exterior (în sensul că nu 

ceilalți o exclud, vorbim de o izolare autoindusă) este generată, dar și accentuată, de o serie de 

evenimente: absența tatălui, imposibilitatea de a respira/ trăi viața nouă la care aspiră, incapacitatea 

de a-și descifra energia din numele moștenit de la bunica Letiția, faptul că ea este martora nereușitei 

în viață a unchiului Ion. 

Toate acestea nu numai că o definesc pe Letiția, dar îi provoacă acesteia și reacții. Ea va 

reacționa cu promptitudine și uneori, de-a dreptul clinic: „Letiția nu are încredere în calitățile ei, se 

autoexclude («atentă să-mi sincronizez râsul și zâmbetele cu ale celorlalți»), își trage permanent 

                                                             
12 Drumul egal al fiecărei zile, ed. cit., p. 43.  
13 C. Stănescu în Luceafărul, 20 septembrie 1975.   
14 Daniel Cristea- Enache, „Drumul ascuns‖, România literară, nr. 1/11, ianuarie 2008.   
15 Gabriela Adameșteanu, Drumul egal al fiecărei zile, ed. cit., p. 32.   
16 Ibidem, p. 31.   
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obloanele, sesizând obsesiv tot ce o deosebește de ceilalți («dosarul prost, cu un tată în pușcărie, 

sărăcia fără soluție»), defetismul («mie n-o să mi se întâmple niciodată ceva deosebit»).
17

 

Până aici este limpede că Letiția Branea este expresia unei lumi care este lipsită de orice 

sentiment al vigorii. Dar trist e că nu există nici măcar speranța revigorării. Căci, până la urmă, ce 

viață ne arată Letiția Branea, dacă nu una strivită, stinsă de acțiunile repetitive, de reiterarea, până la 

paroxism a măruntelor scene cotidiene? Lipsit de orice formă de exuberanță, acest microcosmos 

aplatizat, în care apatia e la ea acasă, va descrie, aproape microscopic, „filmul minuțios al gesturilor 

casnice (mama gătind, vizita neanunțată a unui unchi vesel și respirând bunăstarea altei lumi) 

ritualurile anotimpurilor (scosul plăpumilor groase, apoi vârâtul lor la loc în dulapuri șase luni mai 

târziu), ceasurile de singurătate voluptoasă ale fetiței exasperate de prezența apăsătoare a 

adulților‖
18

. Insatisfacția Letiției este dată, așadar, de stagnare, de traiul într-un cadru cu posibilități 

finite. Marea durere în cazul Letiției este cauzată de disproporția, de incongruența aceasta pregnantă 

dintre ceea ce își dorește și ceea ce, de fapt, i se întâmplă. Letiția trece prin viață trăgând după ea un 

lamentabil sentiment al golului (gol care, la rândul lui, este dublat de spaimă). Din această existență 

insipidă în care sațietatea și plauzibilul, vor conduce, inevitabil, spre aneantizare, din această viață 

prinsă în granițele acelorași tipare mediocre, se va naște apoi, nevoia cvasi-eruptivă de a explora 

noul, iar noul se va manifesta odată cu prezența lui Petru Arcan. 

Ce reprezintă, în această ecuație, Petru Arcan? În primul rând, este necesar să menționăm că 

Petru Arcan este un construct mental care se cristalizează în mintea Letiției treptat. De la amintirea 

despre elevul nemaipomenit care a fost în vizită la unchiul Ion, la acel tresărit (,,îl știu pe Arcan, am 

tresărit‖
19

) până la întâlnirea cu prestigiosul director de Institut, care nu este afabil, dar se arată 

totuși disponibil să publice lucrările unchiului Ion, Letiția îi conferă lui Petru Arcan multe calități, 

căci după cum menționa filosoful René Descartes în celebrul tratat Despre pasiunile sufletului 

,,Plăcerea cea mai mare este cea care provine din perfecțiunile pe care i le atribuim unei persoane 

care credem că poate deveni un alt eu al nostru.‖
20

 

Întâlnirea cu Petru Arcan poate fi, pentru Letiția, o promisiune. Iubirea și admirația se ivesc, 

fără doar și poate, datorită sentimentului de stimă, de venerație (înțelese, ambele, în același sens, în 

sensul în care apar la Descartes). Dar Petru Arcan este o promisiune pentru că el ar putea să dea un 

sens existenței Letiției, o existență care, am văzut, era una rectilinie. Dacă tot ce trăise până atunci 

putea fi asociat cu mediocritatea și meschinăria, universitarul Arcan aducea în viața ei măreția, 

ascensiunea. Apropierea de Petru Arcan ar putea fi o cale de acces înspre validarea profesională a 

Letiției, dar este mai degrabă, cred, un pașaport care îi asigură intrarea într-o lume vie, într-o lume a 

emoțiilor ce palpită. Întâlnirea cu Petru are în ea ceva trepidant, tensionat, are acel ceva care o 

determină pe Letiția să iasă din sordidul existenței sale. În aceste condiții, Petru Arcan devine cel 

ales și, în același timp, întruchipează idealul masculin. Potrivit Gabrielei Gheorghișor, „Letiția nu 

este un Julien Sorel feminin, ci o Cenușăreasă care vede în Petru Arcan prințul visat. Naivitatea și 

inocența ei amintesc cumva de Teresa din Insuportabila ușurătate a ființei. Dar Letiția nu este doar 

o femeie aeriană, plutind pe deasupra realității cotidiene. Tocmai amestecul de visătoare autistă și 

de cerebralitate analitică face din ea un personaj original.‖
21

 

În momentul în care începe să se raporteze la universitarul Arcan, Letiției Branea îi este 

caracteristic sentimentul imposturii. Ea intuiește foarte bine că lumile lor distonează. Referindu-se 

la acest sentiment, Șerban Axinte propune conceptul de ,,anxietatea intrusului‖
22

. Anxietatea 

intrusului va fi dublată de anxietatea egoistului
23

, deoarece în această scenografie pe care ea însăși o 

                                                             
17 Sanda Cordoș, art. cit.   
18 Tania Radu, art. cit.   
19 Gabriela Adameșteanu, Drumul egal al fiecărei zile, ed. cit., p. 145.   
20 Descartes, René, Pasiunile sufletului, traducere de Dan Răutu, studiu introductiv și note de Gheorghe Brătescu, 
colecție îngrijită de Idel Segall, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984, p. 105.   
21 Gabriela Gheorghișor, ,,O Cenușăreasă în comunism‖, în România literară, nr. 23, 2015.   
22 Șerban Axinte, op. cit., p. 34.   
23 Ibidem, p. 35.  
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dirijează, autoobservarea și autoreferențialitatea devin atitudini predilecte și deschid o perspectivă 

egocentrică asupra evenimentelor. 

 

 

1.2. LETIȚIA BRANEA ÎN PROVIZORAT 

 

 Provizorat ne aduce o nouă versiune a Letiției. În acest roman, care abordează, printre 

altele, și tema „recuperării trecutului traumatic‖
24

, Letiția Branea se mișcă în aceleași traiectorii 

uniforme, cu mențiunea că, de această dată, uniformizarea nu vine dinspre cămin, ci dinspre 

Clădire. Întreaga existență a Letiției se va afla sub auspiciile acestei enigmatice Clădiri, care este 

tutelată, la rândul ei, de privirea pătrunzătoare, despotică și, în același timp, sfidătoare a lui Lenin. 

În jurul acestei Clădiri, care e, după cum aprecia criticul Alex Goldiș, ,,un loc al loisirului, în care 

angajații sporovăiesc, flirtează, ascultă muzică americană, își etalează ținutele sau participă la party-

uri și ceaiuri dansante‖
25

 este concentrată viața Letiției. 

În interviul din Bucureștiul literar, pe care i-l acordă Andreei Răsuceanu, Gabriela 

Adameșteanu atrage atenția asupra faptului că, în Provizorat, una dintre temele pe care a mizat era 

standardizarea sau nivelarea individului și că această temă a fost explorată prin intermediul Letiției: 

„Pentru mine, cel mai important element al Clădirii (din carte) era anonimizarea individului, inclus 

într-o structură birocratică centralizată. În Provizorat senzația este explicit pusă în contul Letiției.‖
26

 

În Provizorat, Letiția este prizonieră într-o lume în care nu există confidențialitate. Ni se 

prezintă o Clădire voluminoasă, uneori chiar supradimensionată și terifiantă. Spațiul Clădirii nu 

poate fi unul securizant deoarece nu permite ideea deconectării. Fiecare mișcare e interceptată de 

celălalt. Dacă în 1984, roman pe care nu l-am invocat întâmplător în rezumat, panica este generată 

de ceea ce s-a numit crime-thought și este sancționată de Poliția gândirii, în Provizorat panica se 

difuzează și se amplifică prin ochii celorlalți.  

Pândită din toate părțile de aceste neajunsuri și deziluzii pe care le-am expus anterior, dar 

mai ales, fiind mereu asaltată de un furnicar de gânduri care „o trag în jos‖
27

 Letiția (femeie 

interiorizată, dedată coborârii și replierii în sine) se va refugia în scris, care va deveni pentru ea o 

delectare, dar și un farmacon, aici fiind explorată problematica asanării prin scris. Așadar, doar 

scrisul, combinat cu întâlnirile neîndoielnic primejdioase cu Sorin, o mai salvează pe Letiția din 

cenușiul unui univers pipernicit. 

În calitate de soție, Letiția va fi o nefericită, demnă de milă, având în ea o doză de bovarism. 

Sanda Cordoș ne confirmă această intuiție critică, văzând în Letiția Arcan, „o nouă (bogată și 

proaspătă) ipostază a Doamnei Bovary‖
28

. Angajată în două relații (una, cum am văzut, oficială, 

convențională, corespunzătoare, dar care nu îi aduce bucurii reale), iar cealaltă clandestină și 

acaparantă, Letiția se simte iremediabil scindată, împărțită în două. 

Această redirecționare a iubirii (dinspre Petru Arcan înspre Sorin Olaru) ne arată că Letiția 

are o fire inconsecventă în ceea ce privește poveștile de dragoste, trecând (cel puțin așa se petrece în 

cazul lui Petru Arcan), de la vrajă la dezvrăjire, de la formarea la deformarea iubirii. 

 

1.3.LETIȚIA BRANEA ÎN FONTANA DI TREVI 

 

                                                             
24 Adina Dinițoiu, „Recuperarea trecutului traumatic în Provizorat de Gabriela Adameșteanu și Cartea șoaptelor de 

Varujan Vosganian‖ în Transilvania, nr. 8, 2015   
25 Alex Goldiș, „Romanul nescris al Gabrielei Adameșteanu‖, în Cultura, nr. 28, 2010.   
26 Andreea Răsuceanu, Bucureștiul literar. Șase lecture posibile ale orașului, Editura Humanitas, București, 2016, p. 
150.   
27 Șerban Axinte, op. cit., p. 37. 
28 Sanda Cordoș, Lumi din cuvinte, Reprezentări și identități în literatura română posteblică, Editura Cartea 

Românească, București, 2012, p. 182.  
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Prin Fontana di Trevi, Gabriela Adameșteanu propune, dacă nu o temă de impact, măcar 

una de extremă actualitate. Gabriela Adameșteanu, prozatoare cu vădite dexterități narative, 

plasează acțiunea într-o retorică a contemporaneității: „Fontana di Trevi reconfirmă că Gabriela 

Adameșteanu este unul dintre marii scriitori ai României de azi. Romanul o are în prim-plan pe 

Letiția Branea (cea mai longevivă eroină a acestui univers artistic și protagonista, astfel, a unei 

trilogii), aflată, acum, în imediata actualitate și sosită la București din Occidentul în care trăiește.‖
29

  

Letiția Arcan, eroina universului epic configurat de Gabriela Adameșteanu este acum 

modernă, kinetoterapeută și frecventează o psihoterapeută care se ocupă de traumele ei, dar se 

întoarce mereu în trecut, iar de aici putem deduce că apetența romancierei pentru a descrie trecutul 

rămâne aproape intactă și în Fontana di Trevi.  

Letiția Arcan are acum, odată cu părăsirea spațiului autohton, o identitate dihotomică, 

intermediară, de tip hibrid: „de-asta pot să locuiesc, fără pretenții, în ambele lumi. Sau între ele? 

Sau în niciuna? Uite ceva la care n-am deloc chef să mă gândesc.‖
30

 Prin această întrebare, 

protagonista face referire la ceea ce arhitectul Augustin Ioan numea, foarte inspirat, într-un articol 

intitulat Loc, locuire, traiectorii de migrație, „traiectorii de deplasare în spațiu (o nouă locuință 

temporară într-o altă țară, poate chiar pe un alt continent)‖
31

. În aceste situații, din ce în ce mai des 

întâlnite în ultimele decenii, emigrantul nu mai are o „casă‖, ci două (sau mai multe) case. În 

aceeași situație se află și Letiția Arcan. În Fontana di Trevi, fenomenul  plecării Dincolo este atât de 

răspândit încât pare să fie normal. Sanda Cordoș intuiește foarte bine că „accentul se mută aici de pe 

neiubirea istovitoare resimțită de femeie la neiubirea și părăsirea de patrie, de la- în termenii 

Letiției-mal aimee la mal du pays.‖
32

 Iată că nomadismul, o „temă importantă a prozei românești 

postcomuniste, atât în operele ficționale, cât și în cele autobiografice‖
33

 este explorat în cel mai 

recent roman al Gabrielei Adameșteanu. 

Fontana di Trevi (faimoasa fântână arteziană) este remetaforizată aici. Sigur că ea face 

trimitere la un loc auroral, care îți poate îndeplini dorințe, dar sugerează și accesul într-un alt spațiu, 

în cel de Dincolo, deschide o lume a tuturor posibilităților, o altă lume, care a fost închisă în 

comunism. Emblema acestei lumi deschise este Letiția Arcan (care emigrează, alături de soțul Petru 

Arcan, întâi în Germania, apoi în Franța). Fontana di Trevi este un simbol, o formă de libertate, mai 

exact, gustul libertății.  

Odată cu întoarcerea în România, Letiția se întoarce la cea care a fost. E adevărat, Letiția 

Branea s-a reconstruit, a îmbrățișat calea străinătății, numai că în mintea ei sunt înregistrate 

spectrele trecutului. Pe cale de consecință, Letiția se întoarce în București pentru a se ocupa de 

moștenire, însă, în apartamentul soților Morar, ea va ajunge să își contabilizeze și să își rememoreze 

viața. Retrospectiva urmărește două planuri: planul istoric și social (așa cum ne-a obișnuit deja 

Gabriela Adameșteanu, plan care devine un fel de metaforă obsedantă și care ne arată climatul în 

care sunt plasate personajele) și planul sentimental (aici sunt expuse gândurile Letiției cu privire la 

cei trei bărbați care i-au marcat existența: Petru Arcan, Sorin Olaru și Claudiu Morar).  

În Fontana di Trevi, apare în ecuație și Claudiu Morar, doar că, de această dată, ajunsă la 

maturitate, Letiția conștientizează maniera proiectivă în care l-a privit pe Claudiu: „Claudiu era o 

prezență imaginară, pe care n-aveam s-o întâlnesc niciodată. De fiecare dată când intra pe ușă, 

ezitam să-mi recunosc că eram dezamăgită.‖
34

 

 

Concluzii 

 

                                                             
29 Sanda Cordoș, în postfață la Fontana di Trevi de Gabriela Adameșteanu, Editura Polirom, Iași, 2018.   
30 Gabriela Adameșteanu, Fontana di Trevi, Editura Polirom, Iași, 2018, p. 200.   
31 Augustin Ioan, Loc, locuire, traiectorii de migrație în Liternet, accesat în data de 10.11.2018. 
32 Sanda Cordoș, în postfață la Fontana di Trevi de Gabriela Adameșteanu, Editura Polirom, Iași, 2018.   
33 Sanda Cordoș, op. cit, p. 152.   
34 Gabriela Adameșteanu, Fontana di Trevi, Editura Polirom, Iași, 2018, p. 290.   
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În concluzie, toate cele trei discursuri romanești pe care le-am avut în vedere dezvoltă 

aceleași teme (în sensul în care valorifică un trecut care se întoarce mereu). Deși Drumul egal al 

fiecărei zile, Provizorat și Fontana di Trevi au cumva același substrat și sunt alcătuite în siajul 

acelorași sonorități (trauma, comunicarea precară, sesizabilă în viața Letiției pe mai multe paliere: 

afectiv, profesional, familial), ele pot fi citite atât ca romane distincte, autonome, cât și ca un tot 

unitar. Cert este că tripticul narativ Drumul egal al fiecărei zile, Provizorat, Fontana di Trevi 

punctează viața lăuntrică a Letiției și se cristalizează în jurul acestui mare personaj feminin, care are 

o fizionomie aparte. Operând cu aceste trei texte, am încercat, pe de o parte, să surprindem 

parcursul eroinei, ipostaziat distinct în această trilogie și să marcăm trecerea de la adolescenta 

apatică Letiția Branea, măcinată de imobilitate, care nu se putea raporta la sine decât raportându-se 

la ceilalți, mai precis la mama sa și la unchiul Ion la matura Letiția Arcan, care își câștigă 

independența financiară Dincolo, aflată încă într-o relație cu Petru Arcan, relație ce se menține 

parcă din inerție. Dacă adolescenta Letiția se destramă sub semnul unei timidități excesive, având 

parcă nesiguranța ca brevet (după cum am menționat, în cazul ei, e vorba de o risipire care 

funcționează mai degrabă imanent) și se autosabotează, simțind în permanență că nu merită, 

observând parcă într-o manieră obsesiv-compulsivă ceea ce o diferențiază de ceilalți (de cei care 

merită și pot), matura Letiția Branea se autoanalizează destul de lucid și aproape că ajunge la 

adevărul total al ființei ei, adevăr care o va face să se mustre pentru că a rămas angajată într-o 

relație care nu a făcut-o fericită.  

Ființă complexă, compusă din impulsuri și gesturi contradictorii, dintr-un amalgam de 

emoții care se transformă, de cele mai multe ori în simptome fizice, Letiția Branea rămâne un 

personaj cu un profil bine conturat și care ar merita ,,revizitat‖ și reconsiderat măcar prin prisma 

actualității unei cărți precum Fontana di Trevi.  

De asemenea, trebuie spus că Letiția Branea reușește să surprindă, cu meticulozitate,  frica 

puternică pe care o resimte individul în fața unei istorii violente, dar și modul în care o istorie încă 

neelucidată, marcă a unei lumi nesigure, poate debusola întru totul omul. E adevărat, Letiția Branea 

este modelată (și) de aceste asperități ale istoriei, dar noi nu am urmărit desenul epic decât în 

măsura în care acesta vorbește despre protagonistă, încercând o analiză unidimensională, care riscă 

să pară lacunară, dar care are meritul de a surprinde modulațiile interioare ale protagonistei, toate 

fiind grefate pe acel univers dinăuntru, care este compus din gânduri și emoții, adică din tot ceea ce 

e imperceptibil și psihanalizabil în ființa umană.  
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as a source for further studies.  
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Als ein weiterer Meilenstein in der Untersuchung Franz Kafkas und seiner Rolle in der 

Weltliteratur, bringt der von Carolin Duttlinger 2018 in der Cambridge University Press in 

englischer Sprache herausgebrachte Sammelband „Franz Kafka in Context―, einen vielseitigen 

Einblick in die Rezeption des Kafka‗schen Werkes. Duttlinger, außerordentlicher Professor für 

Deutsch an der Oxford Universität, Professor an der Wadham College Oxford und Kodirektorin des 

Zentrums für Kafka-Forschung Oxford, die sich mit dieser noch längst nicht ausgeschôpften 

Thematik1 wiederholt auseinandergesetzt hat2, betont in der Einleitung des Bandes die zwiespaltige 

Stellung, die Franz Kafka nicht nur sich selbst gegenüber, sondern auch in Bezug auf seine 

literarische Schôpfungen einnahm.  

1 Vgl. Engel, Manfred und Lamping, Dieter: Franz Kafka und die Weltliteratur. 

Vandenhoeck & Ruprecht Gmbh, Gôttingen 2006, S8.  

2 Hier sind u.a. folgende Studien zu nennen: The Cambridge Introduction to Franz Kafka 

(2013), Kafka and Photography (2007), Snapshots of History: Franz Kafka's "Blumfeld ein älterer 

Junggeselle" and the First World War (2006).  

3 Duttlinger, Carolin: Franz Kafka in Context, Cambride University Press, UK, S.7  

4 Idem S.72  

5 Ebd. S.147  

6 Ebd. S.255  

Die Beiträge, die diese Ambivalenz wiederspiegeln sollen, werden in Form von Kapiteln in 

vier thematische Teile gegliedert: Part I Life and Work3, Part II Art and Literature4, Part III 

Politics5, Culture, History und Part IV Reception and Influence6. Diese Einteilung zusammen mit 

der Chronologie, die sich von der Geburt Franz Kafkas bis zur Ankunft der Kafka Manuskripte in 

der Bodleian Bibliothek in Oxford erstreckt, verhelfen dem Leser zu einer zielgerichteten Lektüre. 

Weitere Nachschlagewerke werden unter der Form der im einführenden Teil angegebenen 

Anmerkungen zu den zitierten Texten und Autoren aufgelistet. Die 34 Beiträger des Sammelbandes, 

zu denen zahlreiche Universitätsprofessoren für Deutsch und Germanistik, als auch Forscher im 

Bereich der Literatur- und Kulturwissenschaften aus Amerika und Europa zählen, besitzen eine 

bereits weitläufige Erfahrung in der Germanistik und Kafka-Forschung.  

Hinsichtlich der Struktur, fällt bei einem Großteil der Kapiteln ihr zweiteiliger Aufbau auf. 

Der im Titel angegebene Gegenstand der Analyse wird in den ersten Abschnitten chronologisch 

oder themenspezifisch untersucht. Anschließend enthält die Schlussfolgerung der jeweiligen Kapitel 
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eine Erôrterung des direkten Einflusses oder etwaige Verbindungen zwischen Realität und 

künstlerischem Werk. Obwohl diese Neigung in der Kafka-Forschung von einigen Wissenschaftlern 

als ein Versuch angesehen wird, „den Autor zu einer Gestalt von einzigartiger Grôße zu stilisieren― 

und ihn „schon fast (...) als Gegenstand einer werkimanenten Interpretation anzubieten― 7 , liefert 

die Vielfalt der angesprochenen Themen eher eine komplexe Gesamtansicht der im Bandtitel 

angegebenen Kontexte des Lebens und Werks von Franz Kafka.  

7 Vgl. Engel, Manfred und Lamping, Dieter: Franz Kafka und die Weltliteratur. 

Vandenhoeck & Ruprecht Gmbh, Gôttingen 2006, S7.  

8 Family, Duttlinger, S.8  

9 Friendship, Duttlinger, S.17  

10 Women, Duttlinger, S.25  

11 Work, Duttlinger, S.34  

12 Health and Illnes, Duttlinger, S.43  

13 Style, Duttlinger, S.61  

14 Writing, Duttlinger, S.54  

15 Das Schreiben, das über die bewusste Kontrolle hinausgeht, Duttlinger, S.54  

So werden im ersten Teil des Bandes ,Leben und Werk , u.a. die Rollen der Familie8 

(Anthony Northey), angefangen mit seinen Eltern und Großeltern bis zur Großfamilie, die der 

Freundschaften9(Claudia Nitschke) zwischen ihm und u.a. Oskar Pollak, Jizchak Lôwy und nicht 

zuletzt Max Brod, und die der Frauen10(Elizabeth Boa), einschließlich seine Schwester, in Franz 

Kafkas Werdegang bearbeitet.  

In dem Beitrag zu den Arbeitsbedingungen und Arbeitsplätze11 (Benno Wagner) erfahren 

wir mehr über die Ursprünge einiger Kafka‘schen Motiven und Erzählungshandlungen. Die 

Wirkung, die seine Krankheit auf sein Werk hatte 12 (Johannes Türk), als auch sein 

außergwôhnlicher Schreibstil13 (Ritchie Robertson) werden als weitere Gegenstände in der Analyse 

aufgegriffen..  

Manfred Engel ergänzt diesen thematischen Abschnitt mit seinem Beitrag zur Untersuchung 

der Schreibtechnik von Kafka 14 . Er widerlegt die Aussage einiger Befürworter der 

Dekonstruktiven Kritik, die nicht die Schôpfung eines kompletten Texts und dessen 

Verôffentlichung, sondern die fortlaufende Verwandlung des Lebens zu Schrift als hauptsächlichen 

und einzig wahren Zweck der Werke Kafkas deuten. Engel analysiert die Merkmale des von Kafka 

angeeigneten automatischen Schreibens15 und die Techniken die er einsetzt, um eine Geschichte zu 

beginnen, diese fortzuführen und letzendlich abzuschließen. Er versucht auf die Hintergründe von 

Kafkas eigenenen Verbesserungen zu kommen und die Folgen, die diese Art von literarischer 

Schôpfung auf die Werke von Kafka gehabt hat, zu erläutern. 16  

16 Vgl. Duttlinger, S.54-55.  

17 Literary Modernim, Duttlinger, S.73  

18 Gesture, Duttlinger, S.91  

19 Performance and Recitation, Duttlinger, S.99  

20 Film, Duttlinger, S.108  

21 Photographie, Duttlinger, S.116  

22 Music, Duttlinger, S.127  

23 Architecutre, Duttlinger, S.136  

24 Vgl. Engel, Manfred und Lamping, Dieter: Franz Kafka und die Weltliteratur, S.9  

25 Prague: History and Culture, Duttlinger, S.149  

26 Czech Language and Literature, Duttlinger, S.159  

27 The First World War, Duttlinger, S.167  

28 Travel, Colonialism and Exoticism, Duttlinger, S.176  

29 Philosophy, Duttlinger, S. 190  

30 Judaism and Zionism, Duttlinger, 207  
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31 Psychology and Psychoanalysis, Duttlinger, 214  

32 Gender and Sexuality, Duttlinger, 224  

33 Translation, Duttlinger, S. 301  

Im zweiten Teil – Kunst und Literatur - erfahren wir über den môglichen Einfluss der 

literarischen Moderne auf Kafkas Werke17 (Judith Ryan). Weiterhin werden Kafkas Gesten18 

(Lucia Ruprecht), die Vorlesung und Aufführung als Verbreitungsmittel der Kafka‘schen Werke 19 

(Lothar Müller), als auch die Einwirkung des Films 20 (Silke Horstkotte), der Fotografie21 

(J.J.Long), der Musik22 (Thomas Martinec) und der Arhitektur23 (Roger Thiel) auf seine Werke 

analysiert. In seinem zweiten Beitrag zum vorliegenden Band erforscht Ritchie Robertson innerhalb 

dieses thematischen Abschnitts die Lektüren Kafkas und deren Wirkung auf seine eigenen 

Schôpfungen. Ähnlich wie bei Engel und Manfred, die das Wesen von Kafka als ein Autor der 

Weltliteratur durch seine Verbindung und Verbundenheit nicht nur mit der deutschen, sondern auch 

mit der europäischen Literatur, ja sogar der Literatur der Welt verstehen24, weist Robertson auf die 

große Varietät der Schriftsteller und Gattungen hin, die Franz Kafka als Lesestoff gedient haben.  

Der dritte Teil des Bandes konzentriert sich auf die politischen, kulturellen und 

geschichtlichen Kontexte, die den Schriftsteller gestaltet haben. Obwohl jedes Kapitel einzeln 

gelesen werden kann, verschaffen alle Beiträge unter gemeinsamer Einwirkung ein Gesamtbild des 

damaligen geschichtlichen Raumes. So wird die Geschichte und die Kultur des Geburtortes von 

Franz Kafka aufgegriffen25 (Marek Nekula). Anschließend werden die tschechische Sprache und 

Literatur 26(Peter Zsuzi) und der Erste Weltkrieg und deren Auswirkungen auf Franz Kafkas 

Wesen analysiert 27(Mark Cornwell). Weitere Aspekte, die in Betracht genommen werden, sind die 

Motive des Reisens, des Kolonialismus und des Exotischen in den Kafka‘schen Werken28 

(Matthias Zach), die Filosofie 29(Ben Morgan), das Judentum und der Zionismus 30(Katja Garloff), 

Psychologie und Pychoanalyse 31(Carolin Duttlinger), Geschlecht und Sexualität 32(Mark M. 

Anderson), um nur einige zu nennen.  

Im letzten Teil des Bandes wird die Rezeption des kafkaesken Stils und seiner Literatur 

aufgegriffen. Das Kapitel, das den Übersetzungen von Kafkas Werken gewitment ist33 (Mark   

Harman), ist von besonderem Interesse, da es Themen wie die Mehrsprachigkeit und Musik bei 

Kafka, und die Schwierigkeiten beim Übersetzten des Inhalts und Stils anspricht. Besondere 

Aufmerksamkeit wird auch auf die theoretische Hintergründe der Kafka‘schen Rezeption34 

(Anthony Phelan) und Lesehinweise 35(Emily T. Troscianko) und nicht zuletzt auf deren 

Verfilmungen 36(Dora Osborn) gerichtet.  

34 Critical Theory, Duttlinger, 266  

35 Reading Kafka, Duttlinger, 282  

36 Film Adaptations, Duttlinger, S.309  

37 Early Critical Reception, Duttlinger, S. 258  

38 Vgl. Duttlinger, S. 259.  

39 Vgl. Duttlinger,S.260  

40 Vgl. Duttlinger,S.261  

41 Vgl. Duttlinger,S.263  

42 Idem.  

43 Vgl. Duttlinger,S.264  

44 Deconstruction, Duttlinger, S. 274  

Im Beitrag zu der anfänglichen kritischen Rezeption von Kafkas Werken 37( Ruth V. Gross) 

vor und nach seinem Tod, werden die ersten Richtlinien in der Deutung Franz Kafkas 

hervorgehoben, welche den zukünftigen Forschungsrichtungen als Grundlage dienen werden.38 

Unter den ersten Kritiker Franz Kafkas zählt Gross nicht nur Max Brod, sondern auch u.a. Hans 

Kohn, der den einzigartigen und gleichzeitig rätselhaften Schreibstil erkennt39, Willy Haas, der die 

Vebindung zwischen dem Kafka‘schen Werk und der von Kierkegaard gegründeten Philosophie des 

Existentialismus herstellt40, und nicht zuletzt Walter Benjamin, der in den Schriften Kafkas die 
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Widerspiegelung einer vorchristlichen Welt sieht. 41 Desweiteren bespricht Gross noch die 

Rezeption Kafkas aus der jüdischen Perspektive42 und die ersten Ansätze einer 

grenzüberschreitender Kritik43.  

In diesem letzten thematischen Abschnitt liefert Stanley Corngold eine Erläuterung der 

Dekonstruktiven Kritik 44 , die an dem Kafka‘schen Stil, dank seiner außergewôhnlichen 

Textmerkmale, oft gerichtet ist.  

Franz Kafka in Context bietet dem Leser eine Sammlung wissenschaftlicher Beiträge, die 

nicht nur durch ihre Varietät und tiefe Einsicht beeindrucken, sondern sich auch gegenseitig 

ergänzen um ein besseres Verständnis von Frank Kafkas Wesen und Werk zu vermitteln. Nicht 

zuletzt aber dient diese Sammlung im Rahmen eines neueren Kontexts der Weltliteratur als 

Grundlage und Anregung für weitere Forschungsrichtungen.  

Bibliografie:  
Duttlinger, Carolin: Franz Kafka in Context, Cambridge University Press, printed in the 

United Kingdom by Clays, St.Ives plc, 2018.  

Engel, Manfred und Lamping, Dieter: Franz Kafka als Autor der Weltliteratur, Vanderhoef 

& Rupprecht Goettingen, 2006. 
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HISTORICAL FACT AND FEMINIST INTERPRETATION ON SHAKESPEARE 
 

Ramona-Alexandrina Chiribuţă 

PhD., Liceul Tehnologic “Ing. Ionete Aurelian”, Malu Mare 
 

 

Abstract: The sexual division of labour and the conceptual division between public and private spheres of 

activity that define the positions of housewives in advanced industrial nations were accepted only slowly and 
with difficulty in pre-capitalist England. The household had not yet been limited and specialized to its 

modern status as a residential unit. One reason why the sexual division of labour that is now regarded as 

traditional was not yet practicable in most English households was that women, no less than men, were 

expected to provide for their own needs and to contribute to the economic well-being of their families, not 
only by the money and property they brought into marriage but also by managing their households and by 

marketing the products of their domestic labour. Married women also supported themselves and helped to 

support their families by remunerative labour in a variety of crafts and trades, including some that would 
now be considered masculine preserves. 

 
Keywords: female oppression, disempowerment, inequalities, status, gender. 

 

 

Recent feminist Shakespeare scholarship has relied heavily on historical accounts of the 

place of women in Shakespeare‘s world, which is often invoked to ground interpretations of the 

play scripts in a foundation of historical fact. The reconstruction of past lives is finally an 

impossible task, compromised by the distance and difference that separate the history-writing 

present from the historical past it seeks to know. We look to the past to discover answers to the 

questions that trouble, but no matter how hard we struggle to recover the past as it really was, the 

questions we ask are the products of our own concerns, the answers we find even when couched in 

the words of old texts, the products of our own selection and arrangement. These difficulties are 

especially troublesome in the case of women. There are far fewer historical records of women than 

of men, and the questions with which modern historians approach the records that have been found 

are heavily fraught with present concerns and present controversies. On the one hand, because the 

experience of women tends to be occluded in the historical record, there is the temptation to 

universalize –to assume that the essential aspects of women‘s experience were always and 

everywhere what they are now. 

On the other hand, because the history of women‘s struggle for equality during the last two 

centuries is relatively well documented, studies of women‘s history often construct a meliorist 

narrative in which the progress women have made in recent times represents the final stage in a 

long upward trajectory. The radical incompleteness of the historical record has made both 

assumptions plausible, but neither is the only story that can be woven around the evidence we have. 

And because both stories have been told so often in recent years, it seems to me that the most useful 

project at present is to challenge both the pessimistic conviction that the essential aspects of 

women‘s experience have remained relatively unchanged and the optimistic contrast between past 

oppression and present opportunity. 

We cannot recreate the lives of the actual women Shakespeare knew- or even to recover 

most of their names. What is possible to us,  is to bring together some of the materials that 

emphasize the ways the practices and beliefs that informed Shakespeare‘s experiences of women 

differed from our own and also challenge the story of female oppression and disempowerment  that 

is often told in recent accounts of women‘s place in Shakespeare‘s England. In Shakespeare‘s 

world, inequalities between men and women were taken from granted. Sanctioned by law and 
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religion and reinforced by the duties and customs of daily life, they were deeply embedded on the 

fabric of culture. However, the gender hierarchy in Shakespeare‘s time coexisted with a hierarchy 

of status and rank, which was also rationalized by theology, and history as well. The hierarchy of 

status and rank was just as firmly embedded as the gender hierarchy, and, like the gender hierarchy, 

it was sanctioned by law and religion and reinforced by customary behaviour. 

As a result, the fact that male superiority was taken for granted does not mean that every 

woman was subordinate in every way to every man or that many women did not occupy positions 

of authority and power that would be considered exceptional even today. Te easy assumption of a 

broad, schematic opposition between past oppression and present equality ignores the variety, the 

complexity, and the contradictions of women‘s positions in our own world, not to mention those of 

a remote-and finally inaccessible –past. 

Myriad distinctions of status, geography, religion, and occupation determined the social 

positions, opportunities, wealth, and power available to individual women in Shakespeare‘s 

England. Moreover, as Robert Williams has argued, the dominant feature of a culture always 

coexist both with residual elements of past and with emergent elements that are in the process of 

being created
1
. Unlike our own conceptions of gender differences, male superiority was rationalized 

less in the then relatively marginal discourse of the new biological science than in the established 

and privileged discourse of theology. Nonetheless, even in Shakespeare‘s plays, anticipations of the 

biologically grounded ideology of compulsory heterosexuality that authorizes the modern nuclear 

family can be found in plays that focus on the life of the proto-bourgeoisie. In The Taming of the 

Shrew, Kate‘ final speech rationalizes the submission of wives to husbands not only on the 

traditional analogy between husband and king, but also on physical differences between male and 

female bodies. 

In a time of rapid cultural change, the places of women in families, in the economy, in 

religion and in popular thinking were undergoing equally radical transformations. Renaissance texts 

contain anticipations of modern constructions of gender and sexuality as well as vestiges of 

medieval ones. Clothing offers a good example of the ways gendered identity was complicated by 

all these factors. In sixteenth –century England, as in our own culture, women‘s clothing was 

clearly distinguished from men‘s. Until the late Middle Ages, men and women had worn similar 

long, loose robes. 

During the fourteenth the fifteenth centuries, clothing had been increasingly differentiated to 

emphasize and produce embodied sexual difference. Men‘s robes were shortened to reveal their 

legs, and the codpiece was invented. Women acquired tight bodices that altered the shape of their 

breasts and low-cut gowns to display them, and their skirts, which remained long, were widened. 

In addition to producing visible signs of sexual difference, changes in clothing also 

produced differences in daily behaviour. It was during this same period, that European women 

began using side-saddles, a fashion that was brought to England near the end of the fourteenth 

century by Anne of Bohemia when she married the English king Richard II
2
. 

Gender was not the only or even the most important distinction that early modern English 

clothing enforced. In fact, although sumptuary laws contained elaborate regulations of male attire to 

ensure that men‘s clothing would express their exact place in the social hierarchy, there was no 

legislation against cross-dressing. In late sixteenth and early seventeenth century England, some 

women adopted the fashion of masculine attire, and although moralists strenuously condemned the 

practice, it was never made illegal. 

Moreover, male and female children were dressed in the same attire –in skirts-until they 

reached the age of seven. The physical difference that separated boys from girls was not considered  

                                                             
1 Raymond Williams, Marxism and Literature, New York, Oxford University Press, 1977, p.  121. 
2 John Stow, The Chronicles of England, from Brute unto present year of Christ, 1580, London, Ralphe Newberie, p. 

490. 
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sufficiently significant to be marked by clothing, but the difference in social rank that separated one 

man from another was so important that clothing which obscured it was forbidden by law. 

Another indication that both age and status were at least as important as gender in 

determining an individual‘s identity is the fact that medical casebooks referred to children of both 

sexes as„ it‖ until they reached puberty. In our own culture, clothing is gendered from birth, but it is 

less reliable as an indicator of status and rank. 

Political leadership is another example of the ways the status hierarchy and religious 

allegiance as well, complicated the relative positions of men and women in ways that are difficult to 

understand in modern times. At the time of Shakespeare‘s birth in 1564, women- first Queen Mary 

then Queen Elizabeth –has already occupied the English throne for eleven years, and Elizabeth was 

to reign for most of his adult life.Reluctance to accept women in positions of power has kept 

women from ever holding the presidency and even from being nominated for that office by a major 

political party. 

John Knox argued that any authority held by a woman over a man was a monstrous 

usurpation, forbidden by God, repellent to nature and condemned by ancient authorities.
3
 It is 

important to remember that Knox‘s diatribe, written in exile in Geneva, was in fact directed against 

Mary Tudor and the other Catholic queens who were governing in France and Scotland. Only a few 

months after the publication of Knox‘s First Blast, Mary Tudor died, and her Protestant sister 

Elizabeth ascended the English throne. 

 Neale
4
 recognized, religion was a far more important issue than gender to both 

Elizabeth‘s supporters and her enemies. The religious allegiances of the Shakespeare family have 

long been a subject of debate, although some scholars have recently mounted impressive arguments 

that William was brought up as a Catholic. Even if that proves to be so, it is important to remember 

that the vast majority of English Catholics remained loyal to their Queen and country. 

Mountains of evidence have been adduced in support of both accounts of Elizabeth‘s reign- 

the older and more popular emphasis of her remarkable success as a monarch and the recent 

scholarly emphasis upon the disabilities produced by her gender that haunted her entire reign. 

Evidence about ordinary women Shakespeare would have known as a boy in Stratford –upon –

Avon is harder to come by, but alternative descriptions can be constructed. Scholarly accounts of 

Shakespeare‘s youth and family focus on men, such as his father and schoolmaster, partly because 

of the greater visibility of men in surviving records, and probably also because of the modern 

scholars‘ own greater interest in their activity. Thus, a glance to two standard biographies of 

Shakespeare shows respectively twenty-six and twenty-seven entries referring to his father but only 

twelve and fourteen for his mother
5
. 

The preponderance of men in the documentary records that have been discovered and cited 

may be misleading. Because most of the women in Shakespeare‘s family outlived their brothers and 

husbands, the family in which he grew up was actually predominantly female. In addition to 

numerous sisters and female cousins, Shakespeare had eight aunts, including one who outlived her 

husband by forty-one years
6
. 

Sixteenth century legal records show that women in Shakespeare‗s family controlled 

considerable property both in land and in money. They also bequeathed property, served as 

executors of wills, and engaged in litigations designed to defend and further their financial interests. 

Shakespeare‘s mother although she had nine older sister and two older brothers, inherited the only 

freehold property her father bequeathed and served as one of his two executors
7
. This was not 

                                                             
3 John Knox, First Blast of the Trumpet against the Monstrous Regiment of Women, 1558. 
4 J.E. Neale, Queen Elizabeth I, Academy Chicago Publishers, 1999, p. 64. 
5 S. Schoenbaum, William Shakespeare: A Documentary Life, Oxford University Press, 1975. 
6 Carol Thomas Neely, Shakespeareřs Women: Historical Facts and Dramatic Representations, University of California 

Press, 1989, p. 117. 
7 N. W. Alcock,  Discovering Mary Ardenřs House, Spring, 2002, p. 19. 
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exceptional. In fact, most of the executors of wills in Shakespeare‘s England were women rather 

than men-so much so that scribes sometimes mistakenly used the female form ‖executrix‖ to refer 

to male executors of wills
8
. 

Like most of other women in Shakespeare‘s family, his mother outlived her husband, but 

Mary Shakespeare must have had considerable authority in the household even during the years 

when her husband was still living and her son William was growing up. As a woman, her legal 

status was subordinate to her husband‘s, but as Robert Arden‘s heiress, her social status was 

distinctly superior. John Shakespeare was eventually to rise to the office of bailiff in Stratford, a 

position of considerable importance, since a bailiff was one of the aldermen who governed the 

town, elected by the other aldermen in consultation with the lord of the manor to serve an one-year 

term in an office similar to the modern positions of mayor and justice of peace. He began life as the 

son of a tenant farmer, and Mary was the daughter of John‘s landlord, Robert Arden. A substantial 

property owner, Mary‘s father also possessed an ancient and respected family name. 

Evidence that Mary‘s inherited status was important to John and to his son William as well, 

can be found in the documentary records of John‘s attempts, beginning when William was only five 

years old, to acquire a coat of arms. The project did not succeed for over twenty years, and it is 

likely that it was finally brought to a successful conclusion by William, who was by then a 

successful playwright in London. Significantly, one of the arguments cited in favour of the grant 

was that John had married the daughter and one of the heirs of Robert Arden. In 1599, John or 

William made a further request to the heralds that the Shakespeares‘ be permitted to impale the 

arms of the Arden family with their own.In addition to her inherited status as Robert Arden‘s 

daughter, Mary was an active participant in the economic life of the household. Some of this 

participation can be documented from legal records concerning the sale and conveyance of various 

pieces of property and litigation about it in which Mary‘s name appears along with her 

husband‘s.Most of it can only be inferred from what we know about the domestic responsibilities of 

women in Mary‘s position during the period, which would have been very different from those of a 

stereotypical housewife in a modern Western country. There has been no end of speculation about 

the circumstances of Shakespeare‘s marriage to Anne Hathaway. At eighteen, Shakespeare was 

unusually young to marry, and Anne, at twenty six or twenty seven, was approximately eight years 

older. In the case of William‘s marriage to Anne, as in that of the marriage of John Shakespeare to 

Mary Arden, it is important to remember that the choice of a spouse was not simply the fulfilment 

of a romantic inclination but also the basis for the establishment of an economically viable 

household. Both men and women took serious account of financial considerations when negotiating 

their marriages. 

In many respects, Shakespeare‘s choice of a wife was similar to his father‘s. Anne 

Hathaway was the daughter of a substantial local farmer, who had had previous business dealings 

with William‘s father, John. Like Mary, Anne must have chosen her husband without parental 

advice, since her parents, like Mary‘s had died by the time she married. Although her inheritance 

was by no means comparable to Mary‘s, Anne was also remembered by her father in his will, which 

left her ten marks to be paid on the day of her marriage.  

If the records of Shakespeare‘s mother life are scanty, those for his wife are almost non-

existent. Aside from her marriage, the baptism of her children, the meagre bequest of a second –best 

bed  in her husband‘s will, and her own death, there is only the will of her father‘s shepherd, 

Thomas Whittington, who bequeathed to the poor people of Stratford forty shillings.There is no 

evidence that Anne ever went to London with her husband or participated in any way in theatrical 

business in which he made his fortune. Her name never appears on the legal records of his business 

dealings there. During the long periods when he was away, it would have been normal for Anne to 

manage the Shakespeare household in Stratford, but her name does not appear in the surviving 

records of her husband‘s business dealings in Stratford. The only clue to Anne‘s role in the 

                                                             
8 Amy Louise Erickson, Women and Property in Early Modern England, New York Routledge , 1993, p.  156. 
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household comes from the Latin epitaph on her gravestone, probably commissioned by one of her 

daughters. In Anne Shakespeare‘s time, most women who could afford to do so used wet nurses, 

and maternal breastfeeding was regarded as an extraordinary sign of devotion, worthy to be 

commemorated on the tombstone. 

One way to explain Anne‘s absence from all of the legal documents generated by William 

Shakespeare‘s increasing property his acquisition of property, his legal and financial dealings in 

both Stratford and London- is the fact that common law regarded a married woman as a femme 

covert, whose legal identity was subsumed by her husband‘s and whose property come under his 

control unless it was specifically protected by a marriage settlement. However , the common –low 

assumption of coverture was subject to modification by a great variety of circumstances, including 

the applications of local manorial customs and of ecclesiastical laws
9
.Married women in the 

neighbourhood of Stratford did control considerable property in Anne‘s time, and they also engaged 

in litigation to defend and further their financial interests.Another possible inference is that Anne‘s 

exclusion was the result of her husband‘s deliberate choice. When Shakespeare purchased the 

Blackfriars Gate –House in 1613, the indenture named three co-purchasers or trustee, even though 

Shakespeare himself was to be the sole owner, a legal fiction which may have been designed to 

prevent Anne from claiming her common-low right as a widow to a life estate in one third of her 

husband‘s lands. 

Similarly, a last minute addition to Shakespeare‘s will suggests a deliberate effort to  limit 

Anne‘s right to his property in Stratford. In the provision that bequeaths their Stratford home, New 

Place, and its contents to his daughter Susanna, the following phrase was added: ‖for better 

enabling of her to perform this my will and towards the performance thereof‖. 

The inserted phrase, which may have been designed to prevent Anne, who would continue 

to reside at New Place, from interfering with Susanna‘s bequest, may also have been motivated by 

William‘s hostility to Anne. 

 Another possibility is that William did not trust Anne to manage the family property. 

Her absence from the legal records of all William‘s financial affairs might mean that Anne had an 

exceptionally passive role in the economic affairs of the Shakespeare family. Taken together with 

the testament to her maternal breastfeeding, Anne‘s absence from the legal records may mean that 

William Shakespeare‘s household represented a further stage than his father‘s and also further than 

the norm- in the transformation of the English household into the feminized enclosure that it was to 

become in later years. 

In many ways, the position of English women was deteriorating during the sixteenth and 

seventeenth centuries. This is not to say that women‘s status and opportunities had been equal to 

those of men during the Middle Ages, but a multitude of factors, religious, economic and political 

were now producing a widening division between public and private life and an increasing 

domestication of women and circumscription of their economic scope. Women‘s work was 

increasingly distinguished from men‘s as women were excluded from crafts and trades in which 

their predecessors had been active. The household was redefined as a private, feminized space, 

separated from the public arenas of economic and political activity, and women were increasingly 

confined within the rising barriers that marked its separation.These changes were rationalized and 

encouraged by Puritan preachers, who argued that the primary duty of wife was not economic 

production but the nurturing of children. Accordingly, they attempted to discourage the widespread 

practice of wet nursing on the grounds that maternal breastfeeding was required by God and nature 

alike. 

William Gouge (1578-1633) states this view forcefully in his 1622 treatise on Domesticall 

Duties, in which he anticipates and answers every possible objection to maternal nursing. Given the 

still prevalent assumption that married women had economic responsibilities, it is not surprising 

that one of the objections Gouge anticipates deals with the economic value of a mother‘s non-

                                                             
9 A. L. Erickson, Women and Property in Early Modern England, London Routledge, 1993, p 21. 
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maternal labour.Even in the seventeenth century, Gouge‘s extreme views on women‘s 

subordination were by no means typical. Although they are often quoted by modern scholars, and 

although Gouge was a popular preacher, the women of his own congregation criticized his 

restrictive interpretations of their property rights within marriage, forcing Gouge to modify them in 

his dedicatory epistle, where he enumerates an impressive list of exceptions. None of the 

restrictions, were intended to apply. 

As Natasha Korda observes, ‖ Considering the flexibility of those allowed exceptions, we 

may surmise that Gouge‘s rule was honoured more often in the breach than in the observance‖
10

. In 

addition to the women in his family, the boy Shakespeare would have seen women presiding over 

other households, buying and selling in the local market and working on farms. He would also have 

seen women performing in theatrical entertainments. It is not known exactly when Shakespeare 

began his career in the London theatre, but theatrical performances of many sorts were a regular 

feature of life in Stratford. About a week before William and Anne Shakespeare‘s first child was 

baptized, for instance, the Stratford aldermen paid Davy Jones, who was probably related by 

marriage to Anne, for a Whitsun performance by his troupe of players. 

Stratford was a weekly market town, and it also had two licensed annual fairs, which would 

have included theatrical performances. Professional acting companies regularly toured the country 

as they had done for hundreds of years. Between 1569, the year when John Shakespeare was bailiff, 

and 1587, the year when many scholars believe William Shakespeare left Stratford , local parish 

records list payments to nineteen companies. Records of payments indicate that both the Queen‘ 

Men and Earl of Worcester‘s Men played during John Shakespeare‘s term as bailiff in 1569. The 

names of individual actors in those companies rarely appear in the documentary evidence, and as far 

as we know, they included no female players. Nonetheless, there were many women who performed 

in the guild plays, May games, and civic entertainments that were regular features of village life, 

and there were many women among the itinerant musicians, acrobats, and other performers who 

toured the English countryside. 

Although the company William Shakespeare joined, like the other London –based 

professional companies, did not include women-players, there was no legal prohibition against 

performances by women. Women were deeply involved in the off-stage activities of the 

professional companies in London. They participated in the business of the theatrical companies as 

gatherers or box-holders. Standing at the doors to collect entrance fees from the playgoers, these 

women would have been a highly visible presence in the play-houses. Contemporary documents 

contain many references to women who served as gatherers. Probably they did not seem to have 

been a point of pride with the English professional companies that none of their players were 

women. The reason why the English professional companies excluded women from the stage has 

never been satisfactorily explained, but one of the reasons may have been the players‘ interest in 

improving their status. The business of playing was new in late sixteenth –century London, and it 

was often condemned as a dangerous innovation. The players clearly knew that their exclusion of 

women was anomalous, and they seem to have exploited that anomaly in an effort to establish their 

business on a respectable footing. Excluding women from their companies may have been an 

attempt to insulate themselves both from the taints of effeminacy and immorality that were 

associated with theatrical impersonation and from the low social status of travelling players. The 

exclusion of women made the new professional companies look more like the male students who 

performed Latin plays at Oxford and Cambridge and less like the amateurs who performed in 

village festivals or the wandering professionals who had travelled across the countryside from time 

immemorial, both of which included women as well as men. It also provided a basis for claiming 

superiority to the European professional companies that did include women. Some of these motives 

can be seen in Thomas Nashe‘s defence of play going in his Pierce Penilesse his Supplication to the 

                                                             
10 Natasha Korda, Household Property/ Stage Property, Theatre Journal, p. 190. 

 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1449 

 

Devil, (1592) where he emphasized the masculine purity of the English companies as a basis for 

both national and professional pride. 

London performances by French and Italian women were condemned by moralists 

throughout the period. Thomas Northon‘s 1574 exhortation to the Lord Mayor, complained about 

‖assemblies to the unchaste, shameless and unnatural tumbling of the Italian women‖. 

Fifty years later, Thomas Brande was similarly contemptuous of ‖ certain vagrant French 

players‖: those women, he wrote, did attempt, thereby giving just offence to all virtuous and well-

disposed persons in this town, to act a certain lascivious and unchaste comedy, in the French tongue 

at the Blackfriars. 

The professional success of the foreign companies must have been known to the English 

players, and they seem to have provided models for emulation. Many of Shakespeare‘s plays use 

characters, plot devices and stage business that have prototypes in the repertory of the Italian 

commedia dell‘arte, and their performances, whether from their English tours, from his fellow actor 

Will Kempe‘s visit to Italy, or from the visits by Italian musicians at Queen Elizabeth‘s court. 

Confronted with the professional success of the foreign actress, the English players tried to have it 

both ways: they showed their own superiority by excluding women from their companies, but they 

also emulated the most striking attractions of the foreign players, not the least of which was the 

roles they assigned to women. 

Leading women had prominent roles in the Italian companies, not only in performing, but 

also scripting the roles they performed. The women as well as the men were in some measure the 

authors of their own theatrical selves because they worked from scenarios which required that the 

actors had to be proficient at onstage improvisation. Shakespeare may have been thinking of these 

Italian women when he depicted witty, independent heroines such as Rosalind and Portia scripting 

roles for their own performance. 

Medieval and Renaissance women also wrote the scripts for many plays ranging from 

liturgical drama to aristocratic and royal entertainments. As far as we know, no women wrote 

scripts for the London professional stage during Shakespeare‘s life, but we know that, as Virginia 

Woolf shrewdly guessed, many texts that have come down to us as the work of ‖Anon‖ were 

actually written by women
11

. 

Woolf‘s observation is especially pertinent to the case of sixteenth-century play scripts for 

the public theatres, both because a large proportion of them have come down to us as anonymous 

and because collaborative authorship was the norm rather than the exception. During the 1580s and 

1590s, about half of the plays produced were anonymous, and although authorial attribution 

increased during the seventeenth century, a great many plays continued to be registered and 

produced anonymously throughout Shakespeare‘s lifetime. 

Given the fact that the emerging culture of authorship and publication in Shakespeare‘s 

England specifically discouraged women from publishing their writing, it would not be surprising to 

discover that some of these many anonymous plays-as well as some of the plays sold to the players 

as the work of men whose names are now associated with them-may actually have been written in 

whole or in part by women. Female authorship is unlikely to have recommended any publication in 

Shakespeare‘s England, and plays were published just as they were performed, with an eye to profit. 

Women suffered from numerous disabilities in Shakespeare‘s England, but the collective economic 

power they possessed as paying customers in the playhouse meant that none of Shakespeare‘s plays 

could have been successful in his own time if it failed to please them. Given the incompletes and 

indeterminacy of the historical record, the play scripts themselves may constitute some of the best 

evidence we have about the desires and interests that women brought with them when they went to 

the playhouse in Shakespeare‘s England. 

As a political movement, feminism has come in many waves: the women‘s rights and 

suffragette campaigns of the nineteenth  and early twentieth centuries, the Women‘s Liberation 

                                                             
11 Virginia Woolf, A Room of Oneřs Own, Harcourt Brace Jovanovich, London, 1957, p. 51. 
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movement of the 1960s  and 1970s, the internationalist and Third War coalitions of recent years. 

With each wave, feminism has resisted not to men so much as patriarchy, the system of relations 

that presumes the superiority of men. In political, social and economic spheres, resistance to 

patriarchy has meant enfranchising women to vote, granting them reproductive rights, and lobbing 

for equal pay. Because feminism has always been concerned with the representation- artistic 

as much as political –of women, it has long been committed also to the task of literary 

criticism. Yet the proper task of a feminist literary criticism has been intensely debated.  

Many first-wave feminists, including Virginia Woolf, were interested in the conditions of 

female authorship. Woolf asked whether, in a patriarchal society, an intelligent woman can match 

the accomplishment of a male writer like Shakespeare, and whether the absence of a female 

Shakespeare is due to the differences of social conditioning or of biology. Woolf‘s answer is that 

material circumstances are paramount in fostering creativity- a position that has shaped much 

British feminism, which often is alliance with Marxism, has insisted on the need to transform the 

conditions within which women live and work. 

Shakespeare‘s plays might give the illusion of being free-standing works of genius; but they 

emerge from material conditions that divide people along lines not just of class but also of gender. 

Because women were married early, made to perform menial domestic labour, and deprived of 

access to education and a ‖room of their own‖, even a sister of Shakespeare would have 

experienced very different material circumstances for him. And for this reason alone, Woolf 

surmises that no woman could achieve what Shakespeare did.  
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Abstract:This article brings to our attention European policies on removing gender barriers from academia 

and science, as well: the importance of policies and gender mechanisms that produce their effects in 
academia and science, the progress of European legislation and policies in combating gender inequalities in 

academia and science, and European gender mainstreaming in research. Initiatives to promote gender 

equality in academic and scientific environments have been developed in Europe over many years. The focus 
was initially on specific programs to help women pursue a career in science. However, these programs have 

proved to be insufficient to increase the number of women in research, especially in leadership positions; not 

removing the structural barriers that contribute to the well-known phenomenon „leaky pipelineŗ. In the 
conclusion, this article brings to the forefront the necessity to promoting organizational and cultural change 

which means that the administration of universities, institutions and funding bodies must to eliminate 

obstacles to women's professional careers. Institutional actions are needed to ensure greater participation of 

women in academia and science, especially in higher positions. 
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 Mai înainte de toate trebuie amintit că în cadrul articolului au fost introduse citate și trimiteri 

la cercetarea realizată cu ocazia întocmirii unei cercetări calitative, cât și cantitative, realizate 

asupra femeilor care își desfășoară activitatea profesională în cadrul Universității „Al. I. Cuza‖ din 

Iași. Cercetarea calitativă a inclus în eșantion un număr de 10 femei care au fost grupate în două 

categorii ce au avut în vedere vechimea profesională: junioare – femei cu o vechime în mediul 

academic și științific mai mică de 6 ani, respectiv senioare – femei cu o vechime mai mare de 6 ani. 

În cadrul cercetării cantitative au participat un număr de 125 de femei de la aceiași universitate. 

 Egalitatea dintre femei și bărbați este un drept fundamental și o condiție necesară pentru 

realizarea obiectivelor europene și naționale de creștere economică, ocupare a forței de muncă și a 

coeziunii sociale. Uniunea Europeană a făcut progrese semnificative în ultimele decenii în 

realizarea egalității între femei și bărbați, însă inegalitățile continuă să existe. 

 Progresele legate de egalitatea dintre femei și bărbați în mediul academic și științific se 

datorează, în principal, legislației în domeniul nediscriminării, integrării dimensiunii egalității de 

gen în cercetare și măsurilor specifice pentru promovarea femeilor în mediul academic și științific. 

Aceste aspecte vizează accesul la ocuparea forței de muncă, egalitatea salarială, protecția 

maternității, concediul parental, măsuri de asigurări sociale, securitatea socială (European 

Commission, 2015: 11). 

 Este important de remarcat faptul că una dintre valorile pe care se bazează U.E. este 

egalitatea dintre femei și bărbați (art. 2 TEU). Promovarea egalității dintre bărbați și femei pe tot 

cuprinsul Uniunii Europene este una dintre sarcinile esențiale ale U.E. (art.3 TEU). De la intrarea în 

vigoare a Tratatului de la Lisabona, în art. 8 TFEU se specifică faptul că: „În toate activitățile sale, 

Uniunea va avea ca scop eliminarea inegalităților și promovarea egalității între bărbați și femei‖. Și 

articolul 10 TFEU conține o obligație asemănătoare pentru toate motivele de discriminare 

menționate în art. 19 TFEU: „În definirea și implementarea politicilor și activităților sale, Uniunea 
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va avea ca scop combaterea discriminării bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau credință, 

dizabilități, vârstă sau orientare sexuală‖ (TEU, 2009: 5; TFUE, 2007: 7).  

 Plecând de la toate aceste aspecte, capitolul de față este alcătuit din trei secțiuni, 

corespunzătoare înțelegerii politicilor și măsurilor europene privitoare la înlăturarea barierelor de 

gen din mediul academic și științific, și anume: importanța politicilor și mecanismelor de gen ce își 

produc efectele în mediul academic și științific; progresele legislației și politicilor europene în 

combaterea inegalităților de gen din mediul academic și științific; integrarea pe plan european a 

dimensiunii de gen în cercetare. 

 

 Importanța politicilor și mecanismelor europene de promovare a egalității de gen în 

mediul academic și științific 

 Egalitatea de gen este un domeniu în care, timp de mai multe decenii, Uniunea Europeană a 

influențat puternic politicile naționale, în special prin intermediul legislației privitoare la piața forței 

de muncă. Comisia europeană și Curtea de Justiție a Uniunii Europene au monitorizat aplicarea 

legislației europene, uneori reușind să forțeze statele membre care nu au dorit să pună în aplicare 

normele europene cu privire la egalitatea de gen (van der Vleuten & Verloo, 2012: 76). 

 Inițiativele de promovare a egalității de gen în mediul academic și științific au fost 

dezvoltate în Europa pe parcursul mai multor ani. Accentul a fost pus inițial pe programe specifice 

care să ajute femeile să urmeze o carieră științifică. Cu toate acestea, aceste programe s-au dovedit a 

fi insuficiente pentru a crește numărul de femei în cercetare, în special în poziții de conducere; 

neajutând la îndepărtarea barierelor structurale care contribuie la bine cunoscutul fenomen 

„conducta permeabilă‖ (European Commission, 2012: 36). Fenomenul „leaky pipeline‖ (segregarea 

pe verticală) afectează în primul rând pe femeile din mediul academic și științific; acesta referindu-

se la numărul mic al femeilor din acest domeniu, deși acestea sunt majoritare în învățământul 

superior (Peterson, 2014: 56).  Știința, ca domeniu, depinde în mare măsură de aria de selecție a 

viitorilor cercetători. În acest moment, femeile reprezintă o mare parte din această arie, însă 

numeroase studii afirmă că în cazul femeilor, este mai probabil ca acestea să fie cele care „se scurg 

prin conductă‖, spre deosebire de bărbați (Ceci, Williams, Barnett, 2009: 232).  

 Studiile din domeniu evidențiază că generația tânără își începe educația având un interes 

crescut spre domeniile științifice, dar de multe ori aceștia aleg să urmeze o altă cale mult mai 

„atractivă‖ (profesională sau personală) pentru ei. În mod particular, acest trend afectează pe fete și 

femei (Balahur & Balahur, 2010; Eccles & Wang, 2016: 101). 

  Din raportul Comisiei Uniunii Europene (2012) reies cinci principalele probleme cu care se 

confruntă universitățile și instituțiile de cercetare în ceea ce privește selecția și retenția femeilor. 

Prima problemă este reprezentată de opacitatea procesului de luare a deciziilor: în ciuda progreselor 

semnificative în Europa, lipsa de transparență continuă să afecteze structurile și procesele; fenomen 

asociat rețelelor de „old boys‖. Datele raportului sugerează că atât femeile cât și bărbații ar 

beneficia de pe urma unui sistem în care există o claritate a ceea ce este necesar din partea 

cercetătorilor, unde informațiile sunt disponibile în mod liber și unde criteriile (clare) sunt utilizate 

în procesul de luare a deciziilor (European Commission, 2012: 6). Astfel, van den Brink, Brouns & 

Waslander (2006) precizează că natura procedurilor poate influența șansele femeilor de a ocupa o 

poziție academică și științifică (de conducere sau nu). Procedurile de recrutare pot fi definite ca 

deschise (jobul este promovat în tot mediul academic și științific) sau închise (aplicanții fiind 

selectați prin nominalizare). Femeile tind să aibă mai mult succes în competițiile deschise (van den 

Brink, Brouns & Waslander, 2006: 526). 
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  Un al doilea set de probleme se referă la practicile instituționale care, deși par să fie neutre, 

au efecte negative asupra oportunităților legate de carieră ale femeilor. Erorile cognitive de 

apreciere ale meritelor, adecvarea pentru conducere sau evaluarea performanței sunt încorporate în 

practicile instituționale, de multe ori în ciuda bunelor intenții și a angajamentului la corectitudine 

(European Commission, 2012: 6). Marieke van den Brink & Benschop (2011) scoate în evidență 

faptul că în majoritatea universităților care au luat parte la studiul acesteia există credința conform 

căreia criteriile de evaluare ale candidaților sunt universale și neutre din punct de vedere al genului, 

în sensul că, atât bărbații cât și femeile trebuie să îndeplinească aceleași standarde și că aceste 

standarde sunt relativ ușor de măsurat. În ciuda aparenței de neutralitate, anumite experiențe 

profesionale sau personale, precum nașterea unui copil, pot conduce la dezavantajarea unui anumit 

sex (van den Brink & Benschop, 2011: 513-514). 

  În al treilea rând, o serie de studii au demonstrat un efect considerabil de părtinire 

inconștientă de gen în ceea ce privește evaluarea excelenței academice. Practica evaluării excelenței 

ascunde adesea o prejudecată de gen (European Commission, 2012: 7). Cu privire la aceste prime 

trei categorii de probleme, se poate afirma că pentru a se asigura cea mai bună calitate a cercetării 

științifice și didactice, este vital ca universitățile, centrele de cercetare  sau de recrutare și angajare 

să promoveze cei mai buni oameni; să ofere condițiile în care aceștia se pot dezvolta. Procedurile de 

recrutare și angajare trebuie să fie controlate pentru a se oferi garanția că acestea îndeplinesc cele 

mai înalte standarde de bună practică. Cu toate acestea, așa cum se precizează în raportul ETAN 

(European Commission, 2000: 35), „unele universități și centre de cercetare funcționează încă 

arhaic, procedurile de recrutare... fiind lipsite de transparență, lăsând  deschisă posibilitatea de a fi 

criticate ca fiind niște „cluburi ale băieților‖ ce își conservă dreptul la succesiune. Trebuie adoptate 

cele mai moderne bune practici în angajare și concediere pentru a se asigura că meritul este singurul 

criteriu pentru numirea într-o funcție sau poziție‖. Acest sintetizare a culturii masculine în procesele 

de selecție este încă valabilă și astăzi în multe universități și centre de cercetare. 

 

  

 În al patrulea rând, inegalitatea de gen generează irosirea oportunităților și erori cognitive în 

cunoaștere, tehnologie și inovație. Cercetările au arătat că prejudecata de gen are implicații 

 „Mi-a plăcut foarte mult, ca dovadă apoi am urmat această facultate. Aș fi vrut să 

rămân în cercetare, dar la vremea respectivă erau foarte puține oportunitățile și foarte greu se 

intra‖.    (O.I. Ŕ junioară) 

„Nu știu dedesubturile, dar când m-am trezit că vreau să aplic, să-mi pun dosarul, mi-au spus 

că da, dar nu dosarul pentru lector, deși eu îl aveam pentru lector. Nu știu! Condițiile pe 

facultăți sunt foarte diferite. La X. ca să fii lector trebuie să ai șase publicații ISSI și mai 

multe, dar ăsta este un factor esențial. Ori eu aveam 12 ISSI, toate în străinătate, nici unul în 

România. Acum pentru lector, bineînțeles că același dosar de asistent; eu am mai pus ce am 

mai făcut între timp. Am ajuns undeva la 15 lucrări, mai multe manifestări științifice și acum 

mai am 3 lucrări în lucru. Minimul pentru conferențiar este 18 lucrări. Și atunci eu am deja 3 

în lucru și a-și vrea să am 20 ca să nu am nici o problemă. Ca să fiu sigură.‖ (R.C. Ŕ junioară) 
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importante pentru conținutul științei în sine. Integrarea sexului și analizei de gen în cercetare crește 

calitatea cercetării și îmbunătățește acceptarea inovației pe piață (European Commission, 2012: 8). 

 În cele din urmă, în ciuda multor ani de legislație europeană privind egalitatea de șanse, 

statisticile arată că, statele membre ale Uniunii Europene au încă un decalaj de remunerare între 

femei și bărbați, genul continuă să fie un factor de structurare la locul de muncă. Munca este 

organizată pe criterii de gen, fapt care face dificil pentru femeile talentate să poată reconcilia munca 

cu familia; iar modul în care este concentrată puterea și modelul de relații de putere sunt de 

asemenea factori care afectează femeile în mod negativ (European Commission, 2012:8). 

 Într-un studiu al Comisiei Europene (European Commission, 2012) apare următoarea 

întrebare: „De ce Europa are nevoie de mai multe femei în știință și tehnologie?‖ (European 

Commission, 2012:13).  

 Promovarea egalității de gen va permite, de asemenea, industriei să beneficieze de un bazin 

mai larg de resurse umane talentate. Aceasta ajută la dezvoltarea de noi oportunități economice prin 

lărgirea experienței și expertizei aduse prin inovare, dar și prin identificarea și înțelegerea noilor 

piețe. Un sistem care nu oferă „posibilități egale de dezvoltare profesională pentru bărbați și femei 

nu va putea obține cele mai bune rezultate din partea talentului disponibil‖ (European Commission, 

2012: 15). 

 Pentru o viziune mai largă asupra necesității prezenței calitative a unui număr mai mare de 

femei în mediul academic (cu preponderență, în funcții de conducere) și științific se poate aminti că 

problematica egalității de șanse dintre femeile și bărbații din mediul academic și științific european 

a beneficiat de o atenție specială începând cu anii 1990. Pe parcursul workshop-ului internațional 

„Women in Science‖ (organizat de către Comisia UE, în anul 1993 – Bruxelles), una dintre 

prezentări a adus în discuție barierele care defavorizează dezvoltarea profesională a femeilor din 

mediul academic și științific. În prezentare se aduce în discuție că perioada în care realizările 

profesionale trebuie să fie cât mai ridicate coincide cu perioada în care femeile și bărbații se 

căsătoresc, dau naștere la un copil; astfel, femeile cu copii dependenți de îngrijire le lipsește 

mobilitatea, nu pot avea un program lung de lucru; fapt care defavorizează perspectivele legate de 

carieră. În cadrul aceleiași conferințe s-au atins și teme legate de politicile familiale; facilități pentru 

copii; programe de mentorat (European Commission, 2010: 164). În medie, proporția personalului 

academic și științific de sex feminin din Uniunea Europeană cu doi sau mai mulți copii este dublă 

față de cea a personalului de sex masculin (European Commission, 2014: 30). 

 

 
 

 

 Aceste probleme au fost tratate de către raportul ETAN (1999) din trei puncte de vedere. În 

primul rând, organizațiile și instituțiile trebuie să privească angajații drept persoane care au și 
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responsabilități familiale. Reconcilierea vieții private cu munca, deși dificilă, se poate realiza prin 

politici familiale și flexibilitatea angajatorului. Întreruperile survenite în carieră trebuie considerate 

ca fiind naturale, iar reîntoarcerea trebui să fie încurajată prin menținerea contactul. De asemenea, 

trebuie combătuta cultura „programului lung de lucru‖ și a „prezenteismului‖. În al doilea rând, 

raportul evidențiază necesitatea de a promova respectul și demnitatea angajatului. Acest lucru 

implică operarea unei abordări coerente legată de discriminare (fie pe bază de sex sau orice altă 

dimensiune a egalității). Ar trebui să existe un nivel ridicat de conștientizare a problematicii 

discriminării în cultura promovată la locul de muncă; prin care să se evidențieze că un astfel de 

comportament este inacceptabil. În cel de-al treilea rând, s-a evidențiat importanța participării și 

consultării angajaților în toate aspectele care îi privesc. Este necesară luarea în considerare a 

opiniilor angajaților cu privire la barierele de gen. Acest lucru înseamnă stabilirea unor mecanisme 

de ascultare a opiniilor și sugestiilor, cum ar fi ofițerii de egalitate și comitete cu bugete și putere 

(European Commission, 2000: 66-67; European Commission, 2010: 158). Raportul „Stocktaking 10 

years of ―Women in Science‖ policy by the European Commission‖ (2010) a atras atenția și asupra 

formelor indirecte de discriminare de sex, care încă mai există, în ciuda legilor și politicilor anti-

discriminare: limbajul utilizat (ceea ce implică faptul că angajații din mediul academic și științific ar 

trebui să fie de sex masculin); cultura programului lung de lucru (de care beneficiază acele persoane 

care nu au responsabilități casnice); măsurarea productivității din punct de vedere cantitativ, mai 

degrabă decât calitativ (care conduce la o discriminare a femeilor datorită pauzelor în carieră; mult 

mai dese și lungi decât în cazul bărbaților; și a responsabilităților casnice) (European Commission, 

2010: 164).  

 

 

 În multe situații, femeile preferă să-și desfășoare activitatea profesională după un program 

flexibil sau își doresc să beneficieze de facilități pentru îngrijirea copiilor (European Commission, 

2010:164; European Commission, 2000: 121). Helen Peterson (2015) consideră că femeile 

cercetătoare primesc foarte puține beneficii atunci când vine vorba despre responsabilitățile lor 

familiale, precum concediu de maternitate plătit; program flexibil de lucru; reducerea programului 

de muncă. Tinerele cercetătoare nu își permit să acceseze astfel de beneficii datorită posibilelor 

efecte negative, precum posibilitatea ca dânsele să fie percepute ca fiind neprofesioniste (Peterson, 

2015: 8). 

 

 

 Rapoartele ETAN (2000) și „Stocktaking 10 years of ―Women in Science‖ policy by the 

European Commission‖ (2010) afirmă că strategiile de management din multe universități au la 

bază nepotismul și rețelele profesionale masculine drept mijloace de recrutare și promovare în 

mediul academic și științific. În acest sens, pentru a combate aceste practici, se recomandă: 

 „De regulă, în perioada când au fost ei mici [copiii], să zic până la a merge la școală, 

cel târziu ora 6 trebuia să ajung acasă. Făceam mâncare, teme, iar după ce dormeau ei 

reușeam, atunci când puteam din punct de vedere fizic, să citesc pentru cercetările mele‖. 

(R.H. Ŕ senioară) 

 „Media [programului de lucru] poate să fie în jur de 10 ore pe zi; minim, dacă plec 

undeva, 8 ore; însemnând că am de rezolvat ceva. Faptul că nouă doamna ne permite și este 

extraordinară. De exemplu dacă ai o problemă cu copilul și trebuie să te duci să o rezolvi, tu 

anunți și poți pleca.‖ (I.O. Ŕ junioară)  
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asigurarea transparenței proceselor de recrutare și promovare (publicitatea pozițiilor disponibile; 

competențe și atribuții clare); persoanele implicate în procesul de selecție și promovare trebuie să 

beneficieze de cursuri privitoare la egalitatea de șanse (European Commission, 2000: 28; European 

Commission, 2010: 138).  

 Cele amintite, se pot aplica, de asemenea, și bărbaților din mediul academic și științific, care 

ar putea beneficia de modificările în practicile de lucru; raportul Comisiei Uniunii Europene (2010) 

reliefând că efectele actuale ale culturii și normelor din mediul academic și științific se răsfrâng 

asupra femeilor ale căror cariere sunt afectate în mod negativ de necesitatea de a echilibra viața 

profesională cu cea familială (European Commission, 2010: 165). Necesitatea existenței unui climat 

prietenos cu femeile apare, mai ales, atunci când activitatea profesională se desfășoară într-un 

domeniu dominat de către bărbați (așa cum este mediul academic). Astfel, dacă femeile din 

discipline dominate de către bărbați percep mediul organizațional ca fiind intolerant sau neprietenos 

cu familia; femeile din aceste discipline vor înregistra scoruri joase cu privire la satisfacția la locul 

de muncă (Fox, 2014: 21). 

 

 Progresele legislației și politicilor europene în combaterea inegalităților de gen din 

mediul academic și științific 

 

 Începând cu anul 1957 și cu Tratatul de la Roma, principiul conform căruia bărbații și 

femeile ar trebui să primească o remunerație egală pentru muncă egală a fost consacrat în tratatele 

U.E. Tratatul de la Amsterdam a făcut din principiul egalității dintre bărbați și femei, un obiectiv și 

un principiu fundamental al Comunității (Art. 2). De asemenea, art. 3 (2) conferă U.E. sarcina de 

integrare a egalității dintre bărbați și femei în toate activitățile sale (integrarea dimensiunii de gen). 

Tratatul de la Amsterdam a extins temeiul juridic pentru promovarea egalității între bărbați și femei 

și a introdus elemente noi. Astfel, articolul 13 prevede combaterea tuturor formelor de discriminare; 

iar articolele 137 și 141 permit U.E. să acționeze nu numai în domeniul egalității de remunerare, ci 

și în zona mai largă a egalității de șanse și de tratament în materie de încadrare în muncă (European 

Commission, 2012: 13-14). 

 În cazul în care principiul tratamentului egal a fost aplicat în mod corespunzător, recrutarea 

și promovarea procedurilor ar trebui să fie transparente și să urmeze bunele practici. Cu toate 

acestea, există o problemă importantă aici, și anume că, în numele tratamentului egal, există 

tendința ca femeile să fie tratate la fel ca și bărbații, mai degrabă decât egale cu aceștia. Punctul 

esențial este că bărbații sunt luați ca etalon, și este de așteptat ca femeile să se comporte asemănător 

cu bărbații, să aibă aceleași caracteristici și tipare de viață (European Commission, 2000: 37). 

 

 

 Se presupune că femeile și bărbații au roluri diferite în domeniul public și cel privat. Aceste 

stereotipuri influențează presupunerile cu privire la bărbați și femei și conduce la adecvarea 

rolurilor ce ar trebui să și le aleagă. Prin urmare, este necesar să se identifice căile și mijloacele prin 

care sistemele și structurile actuale discriminează femeile în mod indirect. Privilegierea unor cariere 

neîntrerupte este un astfel de exemplu de discriminare: se face presupunerea că persoanele din 

mediul academic și științific nu vor avea perioade de întreruperi în carieră; astfel că meritul se 

suprapune cu experiența, care este evaluată după anii de serviciu. Angajatorii trebuie să recunoască 

 „Femeile se implică mult mai mult în viața familială… Pentru a compensa pe plan 

profesional, eu ca femeie trebuie să dorm mai puțin sau să nu am viață socială.‖ (C.H. Ŕ 

senioară) 
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faptul că mulți bărbați și femei vor avea responsabilități familiale (European Commission, 2000: 

38). 

 

 

 Tratatul de la Lisabona consolidează principiul egalității între femei și bărbați, prin 

includerea acestora în valorile și obiectivele Uniunii (art. 2 și art. 3 (2) din Tratatul privind Uniunea 

Europeană) și prin asigurarea integrării perspectivei de gen în toate politicile UE (art. 8 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene) (European Commission, 2010: 14; European Commission, 

2012: 38). Legislația privind egalitatea de gen introdusă la nivel național în anii 1970 și 1980 au 

făcut ca discriminarea de gen să devină ilegală; însă fără prea multe rezultate, conducând la o 

segregare pe două nivele: 

 • pe plan orizontal (segregare pe orizontală); femeile și bărbații fiind grupați în anumite 

domenii profesionale, cum ar fi științele biologice și medicale. 

 • pe plan vertical (segregare verticală); putându-se oferi drept exemplu faptul că femeile 

constituie aproximativ jumătate din numărul de studenți în cadrul unor discipline ale învățământului 

superior, însă proporția aceasta nereflectându-se în numărul de femei din mediul academic și 

științific (European Commission, 2000: 36; European Commission, 2013: 86; European 

Commission, 2016: 126). 

 Tratatul de la Amsterdam își propune eliminarea inegalităților și promovarea egalității între 

femei și bărbați în toate activitățile sale (cunoscută și ca integrarea dimensiunii de gen). Legislația a 

fost dezvoltată pentru a asigura egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în toate 

domeniile privitoare la ocuparea forței de muncă, al condițiilor de muncă și al securității sociale 

(European Commission, 2012: 14). 

 Comisia Uniunii Europene a reprezentat și reprezintă impulsul care acționează ca un 

catalizator și multiplicator; modelând și coordonând eforturilor în domeniul egalității de gen din 

mediul academic și științific (European Commission, 2010: 5). Astfel, primul scop al eforturilor 

Comisiei l-a reprezentat încurajarea, pregătirea și adaptarea femeilor la sistemul de cercetare 

existent, iar al doilea vizează adaptarea sistemului de cercetare la nevoile femeilor 

(schimbarea/modificare structurală). Scopul final nereprezentând doar atingerea cantitativă a 

egalității în știință, ci mai degrabă să se asigure, de asemenea, calitatea în știință. Acest lucru 

presupune o participare egală a întregului potențial disponibil. În consecință, nu trebuie doar să 

urmărească sporirea numărului femeilor în știință (din motive de echitate), pentru a îmbunătăți 

poziția și rolul lor în procesul de luare a deciziilor; ci să se creeze o societate egală, care să permită 

femeilor și bărbaților să-și folosească întregul potențial (European Commission, 2010:7). 

 În anul 1993, Directoratul General pentru „Știință, Cercetare și Dezvoltare‖ a finanțat un 

studiu cu privire la poziția femeilor în cercetarea științifică în cadrul Comunității Europene, studiu 

care s-a concentrat asupra barierelor pe care femeile le întâmpină în accederea și promovarea în 

cadrul acestui domeniu. O primă dimensiune a studiului a constat în convingerea femeilor cu privire 

la utilitatea și nevoia de implicare a acestora în cadrul organizațiilor profesionale științifice. De 

asemenea, studiul a scos în evidență necesitatea de a convinge instituțiile științifice de a admite mai 

multe femei în cadrul acestora (pentru a spori numărul de femei care ar putea juca rolul de modele 

pentru alte femei) (European Commision, 2010:15).  

„...există discriminare de gen mai degrabă pe criteriul implicării într-o profesie [se referă la 

accederea în mediul academic], mai ales una academică. Știi forte clar când îți angajezi pe 

cineva că o femeie o să facă o pauză, că are nevoie să fie și în familie pentru că naște, pentru 

că trebuie să se ocupe de copil; pe când un bărbat nu, el are altă disponibilitate de a se 

deplasa.‖ (R.H. Ŕ senioară) 
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 Ca urmare a Conferinței de la Beijing, în 1995, Comisia a decis să adopte o strategie în 

vederea atingerii obiectivului egalității dintre femei și bărbați (Comunicarea Comisiei „Încorporarea 

oportunităților egale pentru femei și bărbați în toate politicile și activitățile comunitare‖ – 

COM(1996)67). În acest context, genul trebuia să fie integrat în toate politicile U.E (European 

Commission, 1996: 5); în timp ce, în cercetare, integrarea dimensiunii de gen a fost introdusă în 

timpul fazei de negociere a Programului Cadru 5 (FP5) (1999-2002) (European Commission, 2010: 

13). 

 În noiembrie 1998, în scopul de a cunoaște mai bine provocările care privesc participarea 

femeilor în cercetare, U.E. a înființat „Rețeaua europeană de evaluare a tehnologiei (ETAN)‖; un 

grup de lucru privind femeile și știința. Rolul grupului - alcătuit din femei, oameni de știință - a fost 

acela de a produce un raport până la sfârșitul lunii octombrie 1999; analizând situația și provocările 

la care sunt supuse femeile din știință; respectiv, înaintarea de recomandări (European Commission, 

2010: 16). 

 Prin rezoluția Consiliului European (C201/1) din anul 1999, acesta invită statele membre să 

coopereze împreună cu Comisia U.E. în vederea: producerii de indicatori și date comparabile (în 

special date care să demonstreze distribuția pe orizontală și pe verticală a femeilor din știință și 

tehnologie); promovării unui dialog cu privire la politicile puse în aplicare în statele membre și 

liniile directoare cu privire la modul în care se poate realiza transferul acestora (planuri de acțiune) 

(Council of European Union, 1999: 2).  

 În anul 1999, grupul ETAN finalizează raportul: „Politici privitoare la Știință în Uniunea 

Europeană: Promovarea excelenței prin integrarea dimensiunii de gen‖. Acesta a propus diverse 

acțiuni de promovare a unor modificări legislative în statele membre, în favoarea femeilor din 

știință: obligarea angajatorilor de a păstra statistici în funcție de gen, cu scopul de a echilibra 

proporția dintre femei și bărbați în cadrul organismelor publice; elaborarea unor date statistice 

dezagregate pe sexe (pentru universități și instituții de cercetare: rang academic, disciplină, etc.); 

dezvoltarea de indicatori de calitate; difuzarea de statistici (broșuri privind datele statistice, site-uri 

de internet) (European Commission, 2010: 17). Printre recomandările raportului ETAN, întâlnim:  

 a) Aprofundarea cunoștințelor privind situația femeilor din mediul academic/știință 

 b) Sporirea numărului și rolului femeilor din mediul academic/știință 

 c) Integrarea dimensiuni de gen în toate politicile (în mod particular, în cercetare) (European 

Commission, 2010: 9; European Commission, 2000: 86). 

 Drept consecință, în iunie 2001 Consiliul European invită Comisia să elaboreze un plan de 

acțiune pentru a combate inegalitățile de gen din mediul academic și științific. În mod specific, 

Consiliul European a cerut Comisiei să continue și să-și intensifice eforturile sale de a promova 

rolul și importanța prezenței femeilor în știință și tehnică; de a asigura integrarea efectivă a 

dimensiuni de gen în cadrul FP6 (2002-2006); de a dezvolta un Spațiu European de Cercetare; de a 

promova egalitate de gen în toate domeniile de activitate (European Commission, 2010: 18). 

 În aceiași direcție, la sfârșitul anului 2003, raportul „She Figures‖ a fost publicat (o 

compilație de date-cheie, care prezintă cele mai recente cifre privind participarea femeilor la 

educația și ocuparea forței de muncă în știință și mediul academic). Acesta prezintă statistici 

descriptive și indicatori pentru statele membre ale UE și țările asociate, precum și texte explicative 

și precizări metodologice. Acest lucru însemnă că toate țările implicate în această activitate sunt în 

măsură să monitorizeze indicatorii, respectând astfel schimbările care au loc în dinamica de gen din 

cadrul Spațiului European de Cercetare . Acest raport este actualizat o dată la trei ani (European 

Commission, 2010: 21). 

 Femeilor trebuie să le fie recunoscute realizările lor și să nu fie puse sub o presiune excesivă 

pentru a-și depăși colegii de sex masculin (European Commission, 2010: 166); în caz contrar, acest 

lucru poate conduce la un grad ridicat al insatisfacției la locul de muncă.  

 Comisia și-a declarat intenția de a îmbunătăți și de a coordona eforturile în vederea 

recunoașterii profesiei de cercetător, precum și stabilirea unei piețe europene a muncii reale bazată 
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pe capacitățile potențiale ale tuturor participanților, indiferent de localizarea lor geografică, 

domeniu în care lucrează sau sexul lor. Comisia a propus statelor membre și comunității științifice 

dezvoltarea unor mijloace pentru a permite compararea salariilor; inclusiv prestațiile de securitate 

socială și a taxelor; între țări, între discipline, între sectoare și între cercetătorii bărbați și femei 

(European Commission, 2010: 193-194).  

 În Rezoluția sa din anul 2003, Consiliul a invitat statele membre „să promoveze modalități 

adecvate de organizare a muncii și noi modalități de reconciliere a vieții profesionale cu viața de 

familie atât pentru femei, cât și pentru bărbați; în scopul de a combate ratele scăzute de reprezentare 

a femeilor în mediul academic și științific‖ (Council of the European Union, 2003: 3). 

 Consiliul U.E. și-a manifestat interesul față de problematica subreprezentării femeilor în 

mediul academic și științific (mai ales în pozițiile manageriale) și în anul 2006; afirmând că 

politicile care vizează egalitatea de gen sunt vitale pentru creșterea economică europeană și 

competitivitate; subliniind că este necesară existența unui angajament ferm la nivelul U.E. de a 

implementa măsuri și politici în scopul reținerii unui număr mai mare de femei în mediul academic 

și științific. În acest sens, Consiliul a adoptat Pactul European pentru Egalitatea de Gen. (European 

Commission, 2010: 169). 

 

 CONCLUZII 
 Angajamentul Comisiei pentru egalitatea de gen a fost a confirmat în cadrul „Strategiei 

pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015‖, care include printre priorități reducerea 

decalajului dintre femei și bărbați privitor la independența economică; remunerație egală pentru 

muncă de valoare egală și egalitate în luarea de decizii. În 2010, Consiliul pentru Competitivitate al 

U.E. a subliniat necesitatea de a intensifica schimbările structurale pentru modernizarea 

universităților și instituțiilor de cercetare și de a integra aspectele de gen în cercetare, drept resursă 

de a crea noi cunoștințe și de a stimula inovarea (European Commission, 2012: 19). 

 Absența femeilor din nivelurile superioare ale mediului academic și științific nu poate fi 

explicată de absența lor din nivelurile inferioare sau din învățământul universitar (European 

Commission, 2000:27). Într-adevăr, raportul „She Figures‖ (European Commission, 2013)  indică o 

pondere accentuată a factorului de gen în evoluția ulterioară a carierelor femeilor din mediul 

academic și științific. A ignora aceste structuri înseamnă a accepta discriminarea (European 

Commission, 2013: 89). 

 Unul din cele mai obișnuite moduri în care este explicată  reprezentarea scăzută a femeilor 

în cadrul nivelelor superioare ale carierelor științifice și academice constă în scoaterea în evidență a 

faptului că femeile sunt mai puțin numeroase deoarece acestea au intrat în lumea academică și a 

cercetării științifice mult mai recent decât bărbații. Cu toatea acestea, raportul ETAN (European 

Commission, 2000) a examinat un grup de 1088 cercetători seniori (78% bărbați și 22% femei) în 

cadrul Consiliului de Cercetare Național Italian, unde toți și-au ocupat pozițiile în același an: 1988. 

Cercetătorii seniori au avut aceeași vârstă medie, 42.5 ani. Scopul studiului a fost de a evidenția cât 

de mulți bărbați și femei au fost promovați în cel mai înalt grad - director de cercetare – după o 

perioadă de 10 ani de la angajare. S-a constatat că 26% dintre bărbați, comparativ cu doar 12,8% 

dintre femei au ajuns în vârful ierarhiei profesionale; confirmând astfel că în ciuda faptului că au 

avut același punct de plecare (din punct de vedere cronologic), bărbații au fost mai privilegiați decât 

femeile (European Commission, 2000: 29).  

 Promovarea schimbării organizaționale și culturale implică ca administrația universităților, a 

instituțiilor și a organismelor de finanțare să elimine obstacolele din calea carierelor profesionale 

ale femeilor. Acțiuni la nivel instituțional sunt necesare pentru a asigura o prezență mai mare a 

femeilor în mediul academic și științific, în special în pozițiile superioare. Acest lucru se poate 

realiza numai în cadrul consolidant al politicilor și investițiilor guvernamentale naționale ale U.E. 

privind egalitatea de gen, eficiența legislației privind egalitatea în toată Europa, precum și 

stimulente pentru schimbările culturale (European Commission, 2014: 13). 
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 Este necesar ca universitățile  și institutele de cercetare  să-și  examineze politicile lor și să 

se asigure că  au metode de evaluare a meritelor care nu sunt influențate de imagini stereotipe ale 

oamenilor de știință sau ale femeilor și bărbaților (European Commission, 2000: 42). Bunele 

practici privind egalitatea de gen ar trebui să fie puse în aplicare. Aceasta înseamnă  publicitate 

pentru toate posturile; specificațiile poziției trebuie prezentate cu claritate; existența unei analize 

comparate (între situația femeilor și cea a bărbaților din mediul academic și științific) pentru a 

menține atenția către bunele practici și către acțiunile pozitive. 

 O mai mare egalitate între femei și bărbați în știință va ajuta în cele din urmă Uniunea 

Europeană să concureze pe picior de egalitate cu puterile economice mondiale (European 

Commission, 2012: 15); deoarece, în general, se constată o absență a femeilor din posturile de 

conducere din administrația universităților. Acest fapt conduce la anumite consecințe, precum: 

femeile sunt absente în cadrul dezbaterilor pentru modelarea politicilor, iar această absență 

înseamnă că există puține șanse de a modifica sistemul (European Commission, 2000: 29). 

 Raportul Comisiei Europene „Structural change in research institutions‖ (2012) scoate în 

evidență patru consecințe majore a lipsei de interes cu privire la problematica egalității de gen din 

mediul academic și științific: 

 1) Cercetare defectuoasă sau relevanțaădiminuată a rezultatelor obținute; 

 2) Lipsă de inovare și a oportunităților de pe piață; 

 3) Utilizarea ineficientă a capitalului uman (femeile din mediul academic și științific) în 

cadrul unei economii globale competitive; 

 4) Creșterea neîncrederii și a reducerii sprijinului pentru știință și în instituțiile de cercetare 

din partea societății. sale (European Commission, 2012: 17). 
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Abstract: Romanian literature in times of artistic crisis has always found expression and refuge in human 

values of the people, represented by the wonderful lyrical masterpieces of intangible cultural heritage. Take 
full advantage of Romanian folkloric songs in the works of classical writers managed to highlight ancestry 

and defining features of spirituality and existence of a people. As arguments serve the reflections about this 

folkloric species in the works of M. Eminescu, V. Alecsandri, C. Negruzzi, A. Russo, P. B. Hasdeu etc. In that 
approach we try under narratives Ion Druţă, Dumitru Matcovschi, Ion C. Ciobanu, Vasile Vasilache, Ana 

Lupan etc. to reveal the authors intentions to transcribe, through intertextualisation the form of popular 

liric, the intensity of spiritual disorders of his heroes, tension of situation, action and conflict of work, to 

highlight performance operating of folkloric element that fund under which it creates the atmosphere, 
expression and the interior structure of prose. 
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Literatura română în momentele de criză artistică şi-a găsit mereu expresie şi refugiu în 

valorile general-umane ale poporului. Relevantă ni se pare și predilecţia clasicilor literaturii române 

(V. Alecsandri, M. Eminescu ş. a.) pentru cântecul folcloric. Dedicate în exclusivitate sufletului, 

speciile liricii populare îşi exercită într-un fel funcţia lor magică de alinare a disconfortului psihic şi 

de restabilire a echilibrului spiritual al eului anonim, constituind şi mijlocul de comunicare cu 

divinitatea. Asupra acestui aspect ancestral al cântecului se pronunţă şi etnomuzicologul George 

Breazu în lucrarea sa Patrium carmen: „Printre mijloacele menite a răspunde impulsului nativ de 

descărcare a afectelor şi a contribui la îndeplnirea unui ritual magic sau religios, omul recurge la 

sunete, produse de vocea omenească sau de unelte înadins construite, precum şi la ordinea şi 

simetria ritmică, a căror imagine şi instinct se descoperă omului în fire, în trupul şi spiritul lui‖ [1, 

p. 3]. Cântecul a obţinut şi statut de „vehicul al mesajului sacru [...]. El se imprimă cu uşurinţă, 

fascinează, dar adesea este purtătorul unor simboluri pe care doar cei iniţiaţi le pot descifra‖ [2]. 

Desprinzându-se treptat de cadrul ritualic al obiceiurilor şi intrând în cel non-ritualic, lirica populară 

se desacralizează, părăsind funcţia magică şi îmbrăţişând-o pe cea estetică. Lirismul colectiv este 

înlocuit cu valorile celui individual, chiar dacă aparent contravine trăsăturii esenţiale de 

colectivitate a creaţiei folclorice. Fiind o creaţie colectivă se personalizează graţie atitudinii pe care 

omul ca individ o manifestă faţă de cântec, considerându-l a fi un rezultat al experienţei proprii, 

produs al sensibilităţii sale, „expresia multiplă şi nuanţată a vieţii‖ [3, p. 128]. 

Cântecul non-ritualic (parțial și cel ritualic) ajunge a fi experimentat şi de prozatorii din 

Basarabia în funcţie de resortul fanteziei creatoare, de temperamentul şi sensibilitatea fiecăruia: 

„unul trăieşte în folclor, altul se documentează în folclor, al treilea stilizează‖ [4, p. 151], asigurând 

astfel o continuitate experimentului narativ sadovenian care adoptă forma romanului „deschis‖, 

capabil să înglobeze particularităţi ale diverselor specii şi genuri: „romanul sadovenian este 

rezultatul unui amplu proces de sinteză, cuprinzând trăsături caracteristice povestirii, baladei, 

doinei, legendei şi epopeii‖ [5, p. 280-281], unde valorificarea modelului arhetipal de basm 
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generează apariţia romanului-basm, romanului-povestire [6]. 

Utilizarea cântecului popular în proză şi dramaturgie este analizată de N. Bileţchi în studiul 

Suportul muzical al epicului şi dramaticului. Printre modalităţile de apropiere de muzica populară, 

autorul deosebeşte, cu predilecţie, trei forme: „reverberaţia muzicală în proză ori dramaturgie, 

lirizarea epicului ori dramaticului până la starea de inefabil verbal, de esenţă muzicală şi 

introducerea muzicii propriu-zise în opera epică ori dramatică‖ [7, p. 136]. Prin urmare, 

investigarea modelelor respective îl vor determina pe N. Bileţchi să sublinieze ulterior care este 

importanţa folclorului muzical pentru condiţia umană: „Cântecul e pentru om sentiment trăit, gest 

sincer, modalitate de expresie acolo, unde cuvântul îşi epuizează forţele, e însăşi existenţa lui. Forţa 

aceasta a cântecului poporul a exprimat-o, concis şi sugestiv, prin zicala: «Cu cât cânt, cu atâta 

sânt». Pe lângă aceasta, cântecul mai e şi o necesitate spirituală. Prin el sufletul se autoexprimă, se 

purifică, îşi acumulează sentimente ori se eliberează de ele. Cântecul se vrea nu numai adunat, ci şi 

dăruit, exprimat. Altfel, devine o povară pentru suflet. El e, aşadar, condiţia existenţei umane. 

Adevăratul scriitor nu poate să nu ţină cont de ea, să n-o cunoască şi să n-o exprime. [...] «Scriitorul 

nu poate să nu cânte ori să nu ştie cântece. Căci a scrie înseamnă a cânta»‖ [7, p. 144]. 

Intertextualizând formula liricii populare în operele lor, scriitorii pătrund într-un nou sistem 

de gândire. Ecoul cântecului consună dorinţei interioare a autorului (implicit a personajului) de a fi 

în pielea creatorului popular; când i-i rău cântă, când i-i bine tot cântă. În continuare vom prezenta 

procedeele de transfigurare a elementelor de cântec popular în proza de inspiraţie rurală, lirico-

rapsodică din Basarabia. 

În operele prozatorului I. Druţă: Povara bunătăţii noastre, Clopotniţa, Moţart la sfârşitul 

verii, Ultima lună de toamnă ş. a. înglobarea cântecul folcloric în structura internă a textului narativ 

deschide potenţialitate discursivă unui „lirism de un freamăt suav, cu tulburătoare adâncimi, ţesut 

cu fineţe din cucernica înfiorare a plugarului în faţa brazdei reavăne de pământ‖ [8, p. 302]. Criticul 

Mihail Dolgan face referinţa la acelaşi fenomen discursiv concluzionând: „Discursul prozelor 

druţiene este unul eminamente liric, de factură accentuat poetică şi poetizantă (poetizarea 

reprezentând o tendinţă estetico-stilistică), generator de stări tensionante, dramatice, molipsitoare, 

precum şi de o tonalitate şi atmosferă pline de vrajă‖ [9, p. 101]. Or, lirismul dat, e şi consecinţa 

acelor frânturi de cântec popular transpuse cu vervă de prozator. Uneori citarea directă şi stilizarea 

organică, preluarea unor idei de o importanţă majoră în conştiinţa populară, a imaginii folclorice se 

îmbină perfect cu maniera individuală de creare a scriitorului. 

Povara bunătăţii noastre e o mărturie certă a faptului că prozatorul Druţă a creat o originală 

simbioză a tuturor formelor de asimilare a folclorului. Sugestive ni se par, în acest sens, reflecţiile 

folcloristului V. Gaţac asupra funcţiilor literare ale citatelor folclorice. Cercetătorul afirmă că în 

romanele lui Druţă sunt şi „reflectări folclorice directe‖: citări de cântece populare, descrieri de 

obiceiuri, utilizări ale poveştilor populare, dar „toate aceste elemente nu rămân doar material 

ilustrativ. Ele intră în mod organic în sistemul poetic al romanului şi i se supun acestuia. Altfel spus, 

ele nu mai sunt pur şi simplu un cântec sau o urătură de An Nou, ci o parte a textului romanului‖ 

[10, p. 171]. Cât priveşte naraţiunile menţionate, în ele cântecul reprezintă elementul care transpune 

etapele vieţii omeneşti (de aici şi diversitatea cântecelor populare folosite). Chiar dacă scriitorul 

citează, împrumută elementul folcloric, scopul final constă în a-l plasa estetic într-o deplină 

concordanţă cu subiectul şi cu intenţia ce se urmăreşte în opera dată. Uneori Ion Druţă, asemeni 

unui homo ludens, utilizează cântecul cu intenţie ludică, creionând nişte situaţii-glumă pentru a 

reliefa ciudăţeniile, absurdităţile din viaţa unui om. În schiţa Sacii de grâu versurile populare: 

„Cinci pătrate cu zăbrele/ Zac pe faţa casei mele,/ Cinci pătrate cu zăbrele/ Din durere, fac durere‖ 

[11, p. 238] subliniază stranietatea situaţiei. Şi fragmentul de romanţă, pe care-l îngână Ciocârlie pe 

uliţele satului în stare de ebrietate: „Destul de tot ce-am suferit,/ Destul de tot ce-mi trece.../ Şi n-am 

nimica de dorit,/ Decât mormântul rece‖ [11, p. 164] exprimă, de asemenea, o situaţie bizară, 

paradoxală. 

În capitolul doi Pădure, verde pădure al romanului Povara bunătăţii noastre titlul invocă un 
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motiv de cântec popular adresat pădurii, legat de aratul de primăvară, pe care personajul principal 

Onache Cărăbuş, scăpat de război, şi-l aminteşte: „I-i-i, pădure, verde pădure,/ De s-ar face un drum 

prin tine/ Şi-o cărare pentru mine‖ [12, p. 55]. E o citare directă, deliberată, fără intenţii de 

recontextualizare. Ceea ce se întâmplă ulterior cu fragmentul respectiv, utilizat într-un alt context, 

surprinde. Atunci când arde Ciutura, cântecul izbucneşte ca un val de energie şi nesupunere în faţa 

destinului satului basarabean: „A răsărit un vânt dintr-o margine de pădure, a prins a aduna ceaţa de 

prin văi. Micul nouraş, sfârşindu-şi povestea, se topea undeva departe în zare. Stelele clipeau trist, 

ca după o boală lungă. Apoi s-a potolit, a amuţit clopotul din Nuieluşi, o linişte adâncă şi deasă s-a 

aşternut peste întreaga câmpie. Şi deodată, prin nămolul cela de tihnă amară, cineva, departe de tot, 

a prins a depăna un cântec cu glas împrumutat de la Onache Cărăbuş: „Pădure, verde pădure!/ De s-

ar face-un drum prin tine/ Şi-o cărare pentru mine...‖ [12, p. 57]. Autenticitatea versurilor populare 

e demonstrată de identificarea lor în antologia lui G. Muntean Cântece de dragoste şi dor 

(Bucureşti, 1972, p. 32), precum şi în lucrarea Căutătorii de perle folclorice (Chişinău, 1984, p. 

162) printre textele lirice culese de scriitorul Spiridon Vangheli. Cântecul folcloric obţine la Ion 

Druţă o funcţie cathartică, personajele reuşind să se elibereze de deznădejdea care-l poate cuprinde 

pe omul de la sat în faţa necazului. E „o expresie a forţei lăuntrice a omului de la brazdă, căruia îi 

sunt destule un petic de pământ şi-un cer deasupra lui pentru a nu se dispera‖ [4, p. 198]. 

Protagonistul Onache e un bard, lăutarii l-au însoţit aproape toată viaţa, de altfel naratorul 

însuşi insistă: „Onache ştia tâlcul la cântece, apoi le ţinea minte, le tot aduna şi le cânta întruna – în 

fiece clipă îngâna în sinea lui o melodie, potrivindu-şi versul cu necazurile şi grijile pe care le avea‖ 

[12, p. 55]. Versul „Pădure, verde pădure‖ este reluat de câteva ori ca un laitmotiv – modalitate 

caracteristică naraţiunilor folclorice [10, p. 171]. Valorificarea cântecului folcloric nu se opreşte 

aici, deoarece scriitorul îl leagă genetic de personajul său. Cu ocazia naşterii celor unsprezece 

prunci în Ciutura, naratorul se lasă fascinat de pornirea unui „cântec pe cât de vechi, pe atât de nou, 

pe cât de banal, pe atât de înţelept – cântecul leagănului‖ [12, p. 66].  

Personajele lui Druţă sunt antrenate şi în procesul de conservare a folclorului. La o lecţie de 

română profesorul Micu Miculescu, descendent de-al reputatului folclorist Alecu Rosetti, descoperă 

că elevii lui care i-au prezentat cântecul de jale: „Bate vântul vălurele/ Pe deasupra casei mele/ Şi-

mi aduce dor şi jele/ De la neamurile mele...‖ [12, p. 76] [A se vedea: 13, p. 70, 104], sunt expresia 

vie a păstrătorilor moştenirii culturale a strămoşilor. Prozatorul dezvăluie prin cântec firea 

romantică şi sensibilitatea personajului, bunătatea lui interioară, misterul ascuns în fiecare fire 

umană. Cântecul popular: „Drag mi-a fost să văd în lume/ Doi cai suri, cu hamuri bune...‖ [14, p. 

524], folosit în scena din Clopotniţa de personajul Horia, aflat în camion alături de un cal, etalează 

afecţiunea deosebită a bărbatului faţă de animal.  

Uneori autorul apelează la fragmentele de cântec popular atunci când vrea să scoată în 

evidenţă anumite trăsături sufleteşti ale personajelor sale în cadrul unor situaţii concrete: aflat 

aproape de casa Jenei, pe Horia parcă „l-a înţepat aşa din senin inima, după care a început a se zbate 

şi se tot zbătea nebun... A înţeles totul şi a zâmbit. Vorba cântecului: Inima mea, inima mea,/ Iar 

începe-a mă durea‖ [14, p. 527]. O situaţie similară ni se dezvăluie şi în capitolul Nopţi de vară, 

nopţi de câmpie din Povara bunătăţii noastre. Ca să ne convingem de înfiriparea unui sentiment de 

dragoste între Mircea şi Nuţa, prozatorul creează un cronotop erotic: o noapte de vară, o căruţă cu 

cai încărcată cu fân şi un şăgalnic cântec: „Măriţă, Măriţă,/ Tânără fetiţă!/ Eu m-aş îndura/ Şi ţi-aş 

cumpăra.../ Cercei şi mărgele/ Pentru mângâiere...‖ [12, p. 104-105]. Folclorişti cu renume au 

confirmat că lirica de dragoste reprezintă „inima însăşi a cântecului popular‖ [15, p. 130]. Prin 

urmare, prozatorul Druţă, nu-l invocă aleatoriu, ci îl utilizează deliberat cu funcţia sa de seducţie 

erotică. Oferirea unor daruri de către amorezi iubitelor: mărgele, inele, cercei, năframe, panglici, 

papuci, rochiţe etc. denotă dăruirea metonimică a eului îndrăgostit în schimbul unui „echivalent 

nesimbolic‖, în cazul de faţă pentru mângâiere, atât al donatorului, cât şi al destinatarului [16, p. 

174]. 

Alteori prozatorul recurge la cântecul popular nu doar pentru a ne reda atmosfera, dar şi 
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pentru a-l ţese în structura internă a naraţiunii, ca pe un „strat esenţial‖ în baza căruia se derulează 

celelalte acţiuni şi evenimente. Aşa procedează pe parcursul întregului roman Povara bunătăţii 

noastre prin digresiunile lirice despre câmpia Sorocii, despre nopţile de vară, nopţi de câmpie, 

despre macii roşii, despre noroc, prăsad, dor, sat, pământ etc. În romanul Biserica albă cântecul de 

ritual − colinda „Steaua Domnului se înalţă/ Peste tot ce-i sfânt şi demn,/ Peste mândra casa 

voastră,/ Peste scumpa glia voastră.../ Peste alba pâinea voastră,/ Peste dulce doina voastră,/ Steaua 

de la Betleem‖ [14, p. 99, 109, 116-117], reluată ca un laitmotiv, vine să-ncălzească sufletele celor 

rătăciţi. Ea le aduce aminte de momentele cele mai importante, le trezeşte conştiinţa şi-i face să 

cugete asupra rostului vieţii.  

Un început întotdeauna este marcat de nişte momente semnificative, simbolice, astfel alături 

de colinda „Sculaţi, sculaţi, boieri mari,/ Ia sculaţi şi slugile,/ Că vă vin colindători/ Să vă semene 

cu flori‖ [12, p. 318] vine pe lume cel de-al patrulea copil al Nuţei, copie perfectă a lui badea 

Onache Cărăbuş. Sub zodia acestui Sculaţi, sculaţi, boieri mari îşi va duce mai departe existenţa 

micuţul. 

Destul de frecvente sunt situaţiile când scriitorul recurge la cântecul popular ca element 

important al scriiturii, lipsa lui ar ştirbi din integritatea operei. Momentul este evocat şi de N. 

Bileţchi când se referă la drama Două vieţi şi a treia de F. Vidraşcu: „Fără acest cântec (Sara când 

răsare luna, mândra îmi făcea cu mâna) conflictul nu mai e conflict, iar opera şi-ar pierde 

trăsăturile ei dramatice‖ [7, p. 152]. De asemenea, criticul insistă asupra aceluiaşi lucru şi în cazul 

nuvelei Ultima lună de toamnă a lui Druţă, care pare să fie construită chiar în baza cântecului 

Bătrâneţe, haine grele, iar invocarea cântecului ucrainean Розпрягайте, хлопці, коні, а я пiду 

спочiвать (Deshămaţi caii, băieţi, că eu merg să mă odihnesc), ca o metaforă, semnifică sfârşitul 

vieţii bătrânului. N. Bileţchi intuieşte în meditaţiile tatei unduiri de romanţă: „trece vremea, trece şi 

bătrânul tată, îmbătrâneşte cu durerea general-umană, că în fondul sufletesc al copiilor ar mai fi 

trebuit să facă ceva‖ [7, p. 152]. Acest moment l-au sesizat şi cei care au creat pelicula 

cinematografică Ultima lună de toamnă, incluzând în peliculă romanţa „Trec zilele, trec şi eu,/ 

Îmbătrânesc şi-mi pare rău‖. Conflictul din romanţă capătă noi semnificaţii în interiorul nuvelei [7, 

p. 152]. 

Uneori ritmul cântecului poate fi depistat şi în modalitatea scriitorului de a nara. Acesta 

împleteşte cuvintele într-o armonie de poezie, astfel încât specia folclorică încorporată în viziunea 

de ansamblu, liricizează proza. D. Matcovschi, evocând frumuseţea plaiului natal, foloseşte refrenul 

de cântec pentru a accentua şi intensifica atmosfera de poezie, pentru a spori valoarea expresivă a 

fragmentului: „Nistrule, pe malul tău... Ca un brâu de argint e Nistru, ca o eşarfă, ca o ploaie 

prelinsă pe geam, ca o cărare în nesfârşit, ca un drum în stele, ca un dor, ca un cântec, ca un bocet, 

ca un descântec, ca o dragoste, ca o iubire, ca un vin bun, ca un frate, ca o soră, ca o nemoarte, ca o 

veşnicie... Nistrule, pe malul tău... Valuri, valuri, valuri, evantai de valuri, herghelii de valuri, lume 

de valuri, potop de valuri [...]. Creştea o floare şi un dudău, şi floarea a înflorit, când era să 

înflorească, şi mai pe urmă a înflorit, şi mai pe urmă, şi mai pe urmă, iar dudăul s-a uscat sau nu ştiu 

cine l-a tăiat, sau nu ştiu cine l-a călcat – cine-a fost cel care a fost, şi când a fost? Nistrule, pe malul 

tău...‖ [17, p. 66-67]. Transfigurarea acestui vers folcloric presupune o mai profundă contopire cu 

sufletul autorului anonim măcinat de sentimente, emoţii, doruri: „Nistrule pe malul tău/ Creşte iarbă 

ş-un dudău,/ Iarba creşte, eu o zmulg,/ La mândruţa tot mă duc./ Nistrule, când te-am trecut,/ Erai 

tulbure ş-adânc,/ Da acuma când te-oi trece/ Să fii limpede şi rece‖ [18, p. 73-74]. Pornind de la 

acest motiv liric, scriitorul reuşeşte să obţină o profundă stare poetică care să evoce frământările 

protagonistului. 

O nouă formă de asimilare a cântecului folcloric este experimentată de Vasile Vasilache în 

romanul Povestea cu cocoşul roşu. Prozatorul apelează la câteva fragmente de cântec pentru a 

sublinia ironia de situaţie dominantă în întreaga ţesătură a prozei. Naiv din fire, Serafim îşi 

exteriorizează bucuria proaspetei achiziţii de la iarmaroc, adică a bouţului bălan, în versurile: „–

Zice lumea că sânt beat,/ hopai-ding-dai, ding-dai, da!/ Da eu sânt amorezat,/ Tot pe lângă drum, pe 
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lângă şanţ, pe lângă gard.../ Măi femeie, măi muiere,/ hopai, ding-dai, ding-dai, da!/ De ce dau, de 

ce-mi mai cere!/ Tot pe lângă drum, pe lângă şanţ, pe lângă gard...‖ [19, p. 66]. S-ar părea că 

versurile următoare: „– Hai, mamă, la iarmaroc/ Şi mi-i cumpăra noroc.../ – Dragul maicii, tu n-ai 

minte,/ Căci norocul nu se vinde... [...] Tu norocul l-ai avut,/ L-ai avut şi l-ai pierdut, măi!/ Căci 

trecând pe lâng-o baltă/ Ai scăpat norocu-n apă...‖ [19, p. 67], nu au nicio tangenţă cu textul, însă, 

dacă analizăm cadrul contextual al romanului, desprindem nota parodică şi ironică auctorială 

prospectivă asupra destinului personajului principal, cu aluzii uşoare la noua lui cumpărătură pentru 

care va avea încă mult de suferit. 

Interferenţe cu folclorul găsim şi în textele scriitorului I. C. Ciobanu. Prozatorul apelează la 

tezaurul folcloric nu doar pentru a stiliza, cum observă majoritatea criticilor, dar, mai ales, pentru a 

reflecta asupra filozofiei şi eticii populare. E adevărat că I. C. Ciobanu adresându-se înţelepciunii şi 

experienţei populare, inclusiv proverbelor şi zicalelor folclorice, pune preţ pe expresia rustică, 

elaborând, de altfel, şi o proză de „respiraţie rurală‖. Nu-l lasă indiferent nici cântecul popular, de 

aceea starea de necaz şi durere a ţăranului exploatat este oglindită în romanul Codrii în versurile 

populare: „Codrule cu frunză deasă,/ Pleacă-ţi crengile în jos,/ Să mă sui în vârful tău/ Şi să scap de 

jugul greu./ ... Că-amară-i viaţa la străini,/ Ca şi zama de pelin,/ Că străinu-i ca şi spinul/ Şi te-neacă 

ca veninul‖ [20, p. 5-6. A se vedea: 13, p. 91, 94, 95]. Receptat într-un context social-istoric, 

cântecul evocă înstrăinarea, starea de spirit a eroului liric neîndreptăţit, care încearcă să evadeze în 

mediul naturii pentru a scăpa de realitatea care-i apăsă sufletul, denunţând în acest fel nişte 

adevăruri crunte. Autorul citează nemijlocit din creaţia populară, evocând cântecul de viaţă grea şi 

protest social. O situaţie similară o întâlnim şi atunci când mătuşa Mărioara, măcinată de dorul 

singurătăţii, apoi de dorul mistuitor al despărţirii de feciorul drag, îşi găseşte alinarea doar în 

cântecul folcloric de jale, reluat pe parcurs ca un laitmotiv: „Frunzuliţă lobodă,/ Toată lumea-i 

slobodă,/ Numai eu stau la-nchisoare/ Sub lăcăţi şi sub zăvoare./ Eh, tot am zis noroc, noroc/ Păn‘ 

ce-am dat cu totu-n foc,/ Dacă am dat, de ce n-am ars/ Şi am rămas de necaz? [...] Frunzuliţă 

lobodă,/ Toată lumea-i slobodă,/ Numai eu stau la-nchisoare/ Sub lăcăţi şi sub zăvoare.../ Vinde, 

mamă, oile/ Şi-mi deschide fiarele;/ Vinde, mamă, averea toată,/ Scoate-mă de sub lăcată. [...] Eh, 

tot am zis noroc, noroc/ Păn‘ ce-am dat cu totu-n foc...,/ Dacă am dat, de ce n-am ars/ Da am rămas 

de necaz?‖ [20, p. 111, 157. A se vedea: 13, p. 252-256]. Atmosfera de tânguire după flăcăii luaţi la 

oaste este redată prin cântecul de cătănie: „Plânge-mă, mamă, cu dor,/ Că ţi-am fost şi eu fecior,/ 

Am scos boii din ocol,/ Dar nici brazdă n-am brăzdat,/ La armată m-au luat...‖ [20, p. 88-89. A se 

vedea: 13, p. 273, 275, 277, 298], iar cea de durere în faţa vitregiilor războiului, prin cântecul de 

război sau de jale: „De la Odesa la vale/ Vine-un tren cu opt vagoane,/ Opt vagoane de răniţi,/ De la 

Odesa veniţi. [...] Unul strigă din vagon:/ Daţi o mână de ajutor/ Ori otravă, ca să mor./ Decât fără 

mâna dreaptă,/ Mai bine hârleţ şi sapă!/ Decât fără de picior,/ Daţi otravă, ca să mor! [...] Uită-te, 

mamă, la stele/ Şi-i vedea zilele mele,/ Uită-te, mamă, la lună/ Şi-i vedea că nu-s pe lume‖ [20, p. 

329. A se vedea: 18, p. 65-66]. Cel de al doilea exemplu, consemnează Efim Junghietu, apare în 

urma pierderilor suferite de armata fascistă la Odesa, Sevastopol, Stalingrad. Poporul a nuanţat în 

cântece realitatea soldaţilor schilodiţi în lupte: „De la Odesa la vale/ Vine-un tren cu cinci vagoane./ 

Strigă unu din vagon/ Către domnul conductor:/– Nu mâna trenu-aşa tare,/ Că dă tampoane-n 

tampoane/ Şi se deschid rănile,/ Şi-mi prăpădesc sângele!/ Unu strigă şi mai tare:/ – Ia mânaţi trenu 

mai tare,/ Las-să curgă sângele,/ Că nu-mi trebuie zilele!‖ [21, p. 436. A se vedea: 22, p. 90, 234, 

235]. Uneori prozatorul încearcă să persifleze metehne, vicii ale unor indivizi. Bunăoară, 

fragmentul „Măi, la voi, la mazilie –/ Trei fasole în farfurie/ Şi-acelea pe datorie!‖ [20, p. 192], 

descoperă diferenţa socială şi morală dintre ţărani şi mazili, care deşi sărăciţi, tot mândri au rămas.  

Motivat de dulcele fior al unui sentiment înfiripat, tânărul flăcău Efim îşi exteriorizează 

starea spirituală în fredonarea versurilor: „Ochii negri îmi sunt dragi,/ Că-s frumoşi ca două fragi,/ 

Şi-s negri ca două mure,/ Crescute vara-n pădure,/ La umbră şi la răcoare,/ Nearse de pic de 

soare...‖ [20, p. 70]. În cântecul folcloric ochii reprezintă „organul atotputernic al iubirii‖, un „canal 

de comunicare între microcosmos şi macrocosmos‖, o „fereastră a sufletului deschis spre alteritate 
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şi spre lumea Erosului atotputernic‖ [16, p. 15].  

Frumoasa tradiţie strămoşească de a organiza diverse petreceri, şezători, la care să se adune 

oamenii pentru a deprinde cântece, jocuri, diverse glume îi întruneşte şi pe ţăranii din Singureni. Cu 

această ocazie moş Toma Veşcă devine erou principal al petrecerii organizate, căci „iubea tot 

cântece din cele bătrâneşti: bulgăreasca lui Bujor, haiduceasca, ciobăneasca, cârlănuţa. Când 

învârtea cârlănuţa, apoi uita şi de bătrâneţe şi-i zicea din gură: Buna ziua, moşu Stanciu,/ Hopa-

hopa-hop!/ Cârlănuţa ce-ţi mai face?/ Hopa-hopa-hop!/ Am dat-o la iarbă,/ Hopa-hopa-hop,/ Nici 

coada nu i se vede,/ Hopa-hopa-hop!‖ [20, p. 125]. Se pune accent pe funcţia orală de transmitere a 

moştenirii culturale a unui popor, atât de necesară pentru circulaţia prin viu grai, din generaţie în 

generaţie, a creaţiei folclorice. 

Problema războiului şi a atmosferei dezastruoase postbelice îşi găseşte expresie în romanele 

Anei Lupan: dilogia Ţarină fără plugari (1963), Regăsirea (1974) şi Neagră-i floarea de cireş 

(1977). Cu scopul de a sublinia tragismul destinului spaţiului basarabean, răvăşit de urgiile unui 

război, prozatoarea în Ţarină fără plugari apelează la cântecul Vară, vară, primăvară, „în care este 

redată tragedia miilor de familii de plugari, rupţi de la munca lor paşnică de zi cu zi‖ [23, p. 690], 

nevoiţi a-şi plânge instrumentele agricole abandonate: „Vară, vară, primăvară,/ Plugurile nu mai 

ară,/ Sărman pluguşorul meu,/ S-a pus rugina pe el‖ [24, p. 177. A se vedea: 13, p. 297; 1, f. 68. Se 

cunosc aproximativ 60 de variante ale respectivului cântec].  

Poezia ritualurilor existenţiale îşi găseşte corespondenţe şi în expresia artistică a 

prozatorilor. Prin urmare, cântecul miresei, invocat în cadrul unui obicei de nuntă – „dezbroboditul 

miresei‖: „Ia-ţi, mireasă, ziua bună/ De la fraţi, de la surori,/ De la grădina cu flori,/ De la fir de 

lămâiţă,/ De la fete din uliţă,/ De la fir de busuioc,/ De la flăcăii din joc...‖ [26, p. 5], este cel ce 

cutremură întreaga fiinţă a personajului principal din povestirea Dragostea de peste o viaţă de R. 

Lungu-Ploaie. Semnificaţia acestui „cântec de rămas bun‖ sugerează poetic „o năvală, o rostogolire, 

un iureş, de ape sălbatice, un hohot de plâns şi râs, un amestec de sentimente ce nu-şi găsesc locul 

într-o biată inimă şi trebuie să erupă, să izbucnească, de-a valma, luând totul în cale, ca apoi, dintr-o 

dată, să se aştearnă potolite, într-o melodie înceată şi calmă, egală, netedă, ca un şes la capătul 

căruia arde soarele într-un apus demiurgic. Ia-ţi, mireasă, ziua bună...‖ [26, p. 5]. Răvăşirile 

sufleteşti ce au loc în momentul receptării acestui cântec ritualic sunt prezentate cu abundenţă de 

scriitoare, demonstrându-ne încă o dată că elementul folcloric transpus aici nu e deloc întâmplător. 

R. Lungu-Ploaie creează personaje care apelează frecvent la cântecul folcloric, orice moment al 

vieţii e evidenţiat de un catren sau cântec întreg (Ionaş e ataşat de balada Mioriţa, Claudia – de un 

cântec pentru copii etc.). 

Diversele conotaţii ale sentimentului de dragoste şi dor, trecut prin filiera sufletului omului 

de la ţară, sunt viu reflectate în multe din cântecele folclorice. Transfigurate în proza artistică, ele 

colorează atmosfera, ajutând la o prezentare veridică a situaţiilor şi a personajelor. Elocvente în 

această ordine de idei sunt textele: Fata Marcului, Amintirile vin de departe, Să vină Mădălina, 

Feciorul, Necazul lui Gheorghe Moscalu ş. a de R. Lungu-Ploaie, Ninsori în primăvară, Căldura 

pământului de G. Gheorghiu, La cântatul cucoşilor, Familia noastră de Ana Lupan, Focul din vatră 

de D. Matcovschi etc. 

Prozatorii din Basarabia în situaţia lor de valorificatori ai tezaurului folcloric nu abuzează de 

folclor, ci-l utilizează doar ca element inerent structurii personajului, fără cântec omul de la ţară nu-

şi poate imagina existenţa. Aflat în perioada „exilării în sine‖, fiecare scriitor încearcă să-şi 

găsească eul personal, egalat, de fapt, cu „sinele colectiv‖ [27, p. 812]. Astfel, este conjunctural 

forţat să descopere vigoarea cântecului folcloric drept constituent creat de „sinele colectiv‖, specia 

fiind, precum se ştie, „o formă de exteriorizare a asupritului‖ [27, p. 812].  
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FAȚETE ALE CONSTRUCȚIEI PERSONAJELOR ÎN PĂDUREA RUSEASCĂ DE L. 

LEONOV 
 

Olga Grădinaru 

Cadru didactic asociat Dr. ,  „Babeș-Bolyai“ University of Cluj-Napoca 
 

 
Abstract: Leonid Leonovřs novel ŖRussian Forestŗ depicts the mutations of the Russian society from the 

Imperial to Soviet period, with glimpses into the mentality of the Soviet man and forest management as 
pretexts for an anti-utopian metaphorical construction. Involved in the Second World War, the new man is 

opposed to the representative of the old world Ŕ the German. On the other hand, the novel explores the 

opposition between the essential principles of character construction Ŕ simplicity vs. dissimulation. The main 
characters -  Ivan Vikhrov as the simple revolutionary man and Aleksandr Gratsiansky as the dissimulated 

man of the old order Ŕ revolve around the forest issue and ways of defending Motherland during war and 

peace.   
The article aims at revealing the main facets of character construction, with a special focus on Ivan Vikhrov 

and Aleksandr Gratsiansky as potential alter-egos of the author. The Second World War, the Russiařs 

revolutionary past and the forest exploitation in peaceful both Imperial and Soviet periods are pretexts of 

constructing complex characters, in a multilayered and complex plot.  
 

Keywords: character construction, war prose, Leonid Leonov, alter-ego, simplicity vs. dissimulation 

 
 

 Romanul Pădurea rusească descrie nu doar evenimentele din 1941-1942, ci şi atmosfera 

epocii, schimbările survenite în mentalitatea şi structurile sociale ale noii ordini, ceea ce ne-a 

determinat, alături de alte fațete relevante, să considerăm romanul lui Leonid Leonov specific 

pentru perspectiva filosofică asupra celui de-al Doilea Război Mondial
1
. Astfel, diversele analepse 

descriu climatul social din anul 1907, evenimentele tulburătoare din anul 1911, diverse evenimente 

academice de la Institutul de silvicultură de-a lungul anilor, evenimente semnificative pentru Ivan 

Matveici Vihrov. Pe de o parte, scriitorul reliefează contrastul dintre caracterul lui Ivan Vihrov, 

însuşi fiul pământului rus, a pădurii ruseşti, şi rivalul său, Alexandr Iakovlevici Graţianski, 

întruchiparea individualismului, a disimulării şi a instabilităţii morale. Pe de altă parte, este redat 

caracterul Poliei Vihrova, fiica profesorului Ivan Vihrov, în procesul formării, cristalizării 

identităţii, astfel încât am putea considera Pădurea rusească romanul devenirii unui om din cadrul 

„noii societăţi―, asumându-şi atât trecutul, cât şi identitatea.  

Cele două personaje centrale ale romanului, asupra cărora ne vom focaliza atenţia, sunt 

asemănătoare cu altele din galeria personajelor lui Leonov, astfel încât putem trasa asemănări între 

Vihrov şi alţi eroi-intelectuali (Burago; Skutarevski din romanul cu acelaşi nume, 1932; Ilia 

Protoklitov din Drumul spre ocean, 1935) şi între Graţianski şi acele personaje care nu-şi găseau 

locul în noua ordine socială (Lihariov; Renne; Petrâghin din Skutarevski, 1932; Gleb Protoklitov din 

Drumul spre ocean, 1935). Totuşi, Vihrov este considerat o noutate artistică în creaţia lui Leonov 

din pricina purităţii sufleteşti, a încrederii în revoluţie şi socialism, a originii sale pure şi umile, din 

ţărani şi a interesului faţă de soarta pădurii şi a poporului deopotrivă
2
. S-a susţinut, în numeroase 

rânduri, că Vihrov este un alter-ego al scriitorului şi purtător al convingerilor acestuia; B. Thomson 

                                                             
1 Olga Grădinaru, ―Leonov‘s Russian Forest and the Philosophical Perspective on World War II‖ în Proceedings of the 
International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, 5th edition, Iulian Boldea (ed.), Tîrgu 

Mureș, Arhipelag XXI Press, 2017, pp. 413-421. 
2 S. Petrov, A. Metcenko, R. Bikmuhametov, A. Abramov (ed.), Istoria russkoi sovetskoi literatury ř40-ř80e gody 

[Istoria literaturii sovietice ruse din anii ř40-ř80]. Prosveshchenie, Moskva, 1983, pag. 252. 
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propune o lectură diferită a personajului Graţianski
3
, sugerând că dublul acestui personaj nu este 

Vihrov, ci creatorul acestora, însuşi autorul. Atât perdeaua densă a stilului verbal decorativ, plin de 

aluzii şi ironii a lui Graţianski, cât şi stilul inconfundabil scriitoricesc al lui Leonov pot fi 

considerate aspecte argumentative pentru această lectură ironică a personajelor. Pe de altă parte, 

cuvântul care poate caracteriza opera lui Leonov în perioada stalinistă este mimetismul, o trăsătură 

definitorie a lui Graţianski, iar Premiul Lenin, decernat scriitorului pentru acest roman poate fi 

privit ca o dovadă a valorii şi calităţii operei leonoviene, în ciuda altor Premii Stalin din trecut, care 

aruncau o umbră asupra scriitorului. 

 Construcţia caracterului lui Vihrov este o realizare a scriitorului, căci caracterul lui Vihrov 

este dezvăluit din prisma drumului său în viaţă: originea sa, anii copilăriei şi relaţia deosebită cu 

natura (care şi-a lăsat amprenta asupra destinului său, asupra căutărilor sale ştiinţifice, conforme cu 

pasiunea şi dragostea înflăcărată pentru pădure), primele preocupări ştiinţifice, relaţia cu Elena şi 

activitatea sa de cercetător. Eroul lui Leonov meditează, asemeni personajelor lui M. Gorki, asupra 

chemării sale, asupra epocii noi şi încearcă să înţeleagă datoria sa
4
, fără a se abate de la cursul 

stabilit.  

 Născută în acelaşi loc de baştină, crescută departe de tată, Polia Vihrova nu împărtăşeşte 

pasiunea tatălui său pentru natură, fiind influenţată de criticile dure, expuse de colegul acestuia, 

Graţianski. Căutarea adevărului despre teoriile tatălui, dar şi despre verticalitatea caracterului 

acestuia, în contextul războiului, se dovedeşte a fi o experienţă iniţiatică pentru Polia, căci în acest 

proces ea îşi găseşte identitatea şi devine o luptătoare, asemeni tatălui ei.  

 Ca şi în cazul recepţiei critice a romanului lui Bondarev
5
, asistăm la aceeaşi perpetuare a 

utilizării unui limbaj de lemn în cazul caracterizării personajelor din romanul lui Leonov, căci Polia 

este considerată purtătoarea trăsăturilor ruseşti epocale, Vihrov săvârşeşte o faptă măreaţă
6
 prin 

însuşi modul de viaţă ales şi asumat (zhiznennyi podvig)
7
, iar viaţa sa este o „poemă pedagogică‖

8
. 

Polia Vihrova este privită din perspectiva sovietică idealizatoare, fiind asemănătoare cu personajul-

simbol, Uliana Gromova, din Tânăra gardă a lui A. Fadeev, un roman de referință pentru proza 

sovietică de război. Considerăm un asemenea demers critic inadmisibil, acesta nefiind conform cu 

concepţia scriitoricească a personajului şi cu miza operei.  

 Ivan Vihrov este personajul cu acele rădăcini ţărăneşti, considerate sănătoase în timpurile 

staliniste, fiind o fiinţă blândă şi îngăduitoare, însă şi de o profunzime deosebită. Acest personaj 

este construit şi dezvăluit din perspectiva surorii sale vitrege, cocoşata Taiska, dar şi din perspectiva 

fiicei sale, Polia Vihrova. O analepsă de dimensiuni generoase în copilăria lui Ivan, care operează 

cu arhetipuri mitologice, relevă nebănuite faţete ale acestui personaj, dar mai cu seamă originea 

iubirii sale pătimaşe faţă de pădure.  

Spre deosebire de Graţianski, Vihrov nu este condus de setea de a face carieră sau de avea o 

poziţie socială, ci îşi îndeplineşte datoria sa de om în aşa-numita luptă împotriva toporului, adică a 

tăierilor masive, necontrolate a pădurilor. Considerăm că alegerea domeniului silviculturii în roman 

este semnificativă și din perspectiva preocupării în epocă față de ceea ce Lucian Boia identifică a fi 

„mitul transformării lumii‖, specific mitologiei științifice a comunismului. În acest sens, figura 

silvicultorului Ivan Vihrov este, în chip ironic și controversat, simptomatică pentru noul tip de 

                                                             
3 B. Thomson, The Art of Compromise: The Life and Work of Leonid Leonov. University of Toronto Press Inc., Toronto, 

2001, pp. 235-237. 
4 L. Leonov, Pădurea rusească. Trad. de I. Igiroşianu, Xenia Stroe şi Teodor Solescu. Cartea rusă, Bucureşti, 1956, pag. 

61. 
5 Olga Grădinaru, „Bondarev and the Errors of the Soviet Criticism― in The Proceedings of the International 

Conference Communication, Context, Interdisciplinarity - 3rd Edition,  Section: Literature, Edited by The Alpha 

Institute for Multicultural Studies, Tîrgu Mureş, Published by ―Petru Maior‖ University Press, 2014, pp. 1318-1326. 
6 Vezi analiza conceptului podvig („faptă măreață―) și importanța acestuia pentru literatura de război sovietică în Olga 

Grădinaru, Războiul sovietic între idealizare și demitizare, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2018, pp. 32-35. 
7 S. Petrov et alii, op. cit., pag. 251, 252. 
8Ibidem, pag. 254.  
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savant din rândul oamenilor noi – „lipsit de cultură în sensul burghez al termenului, dar în fapt 

incomparabil mai evoluat decât savantul tradițional încurcat în prejudecățile lui livrești‖
9
 (cel din 

urmă este reprezentat în mod subtil de Grațianski, exponentul tipic al exploatării barbare sovietice a 

pădurilor).  

În timp ce Vihrov, „savantul nou absoarbe știința direct de la izvor‖
10

 și este perceput ca 

având „o poziţie pasivă, nestându-i în fire să pornească un duel public‖
11

, Grațianksi este un 

„adversar puternic‖ datorită utilizării armelor demagogice, a criticii dure presărate cu elemente 

retorice stereotipe, specifice epocii. Discutând cu Graţianski după publicarea primei sale cărţi, 

Vihrov recunoaşte că nu este interesat de succes academic sau recunoaştere naţională: „Nici nu 

alerg după glorie Ŕ sunt un om sovietic; la mine acasă pot trăi şi fără glorie, asta-i.‖
12

 Ivan este 

convins că statutul de cetăţean sovietic îi impune alte norme şi valori, mai ales în contextul unei 

vieţi de familie nereuşite. 

Al doilea proces de conştiinţă al lui Vihrov este prilejuit de prima vizită inopinată a fiicei şi 

este unul „mai amănunţit chiar decât cel de după fuga nevestei‖
13

; acest eveniment lăuntric 

coincide cu noaptea în care au avut loc primele atacuri aeriene asupra Moscovei, duminică, 22 iunie 

1941. Acest proces de conştiinţă presupune o călătorie în atmosfera de basm a copilăriei lui Ivan, cu 

toate detaliile cartografice ale unei geografii imaginare, specifice copilăriei, în care „în vechea 

matcă năpădită de tufişuri a râului, se adăposteau ielele‖
14

, „în codrul din apropiere, pe malul 

râului Oblog, domnea «blazna» cea miţoasă, un fel de duh necurat de prin partea locului‖
15

, iar „la 

hotarul dintre Oblog şi Pustoşa, locuia înspăimântătorul Kalina Timofeevici, o fiinţă cumplită, de 

statură uriaşă, ce se ţinea de năzdrăvănii nemaiauzite‖
16

. Discutând despre mitologizarea deschisă, 

specifică romanului, Elena Abrudan releifează un aspect fundamental al construcţiei romaneşti – 

dezvăluirea arhetipurilor mitologice şi folosirea acestora pentru a demonstra potenţialul semantic, 

pe de o parte, şi pentru a-l corela cu stratul filosofic, pe de alta
17

.  

Din această perspectivă, călătoria lui Ivan şi a prietenului său, Demidka Zolotuhin, spre 

locurile socotite drept marginea lumii este cea în care vălul legendar ce acoperea fiinţa lui Kalina 

cade, descoperind întâi o „arătare cu barbă albă‖
18

, apoi un moşneag care „arăta curat ca un om: 

chel, desculţ, cu cămaşa lungă, strânsă la mijloc cu o sfoară‖
19

. Această întâlnire însă rămâne în 

amintirea copiilor ca una dintre cele mai grele încercări în viaţă; ba mai mult, pericolul era cu atât 

mai mare cu cât un pas greşit te putea duce „în fundul hăului de la capătul lumii‖
20

.  

Este impresionant procesul prin care Kalina, „împăratul codrilor‖, este detronat de pe 

poziţia sa, în timp ce dezamăgirea, amestecată cu un soi de eliberare, se strecoară în sufletul 

copiilor: „Aşa se năruia basmul, iar capătul lumii, chiar dacă nu dispărea cu totul, se depărta de 

copii mult spre apus...‖
21

 Timpul petrecut însă cu Kalina îi imprimă copilului dragostea pentru 

pădure, pentru armonia resimţită în desişul codrului, la gura unui izvoraş firav. Cuvintele sfătoase, 

pline de milă ale bătrânului înlăcrimat la tăierea pădurii şi mai ales la tăierea marelui pin din 

apropierea aşezării lui Kalina i-au rămas în memorie lui Ivan, explicând legătura între pădure, 

„maica noastră glia‖, creşterea animalelor şi sănătatea oamenilor
22

.  

                                                             
9 L. Boia, Mitologia științifică a comunismului. Humanitas, București, 2011, pag. 173. 
10 Ibidem. 
11 L. Leonov, op. cit., pag. 53. 
12 Ibidem, pag. 394. 
13 Ibidem, pag. 61. 
14 Ibidem, pag. 63. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem, pag. 73. 
17 Elena Abrudan, Structuri mitice în proza contemporană. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, pag. 125. 
18 L. Leonov, op. cit., pag. 80. 
19 Ibidem, pag. 81. 
20 Ibidem, pag. 81. 
21 Ibidem, pag. 85. 
22 Ibidem, pag. 99. 
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Tăierea pinului măreţ, „bătrânul părinte al Oblogului‖
23

, însuși simbolul axei verticale ce 

marchează, împreună cu axa orizontală, întinderea nesfârșită a pădurii, spațiul sacru
24

, este un 

moment crucial pentru destinul lui Ivan Vihrov
25

. Băiețelul reacţionează în mod surprinzător la 

acest tablou cutremurător de teatral, dat de Knâşev, un tăietor vestit de păduri, îmbogăţit din această 

meserie. Ivan îl loveşte cu praştia pe Knâşev în obraz, fuge, îşi pierde pâslarul din picior, dar în 

ciuda rănii, izbuteşte să urce într-un mesteacăn şi este cruţat de Knâşev din cauza mirării că „în toţi 

cei zece ani ai lui de despuiere mişelească nu se găsise în toată Rusia decât puiul acela de ţăran, 

care să sară cu pumnii în apărarea pădurilor ruse‖
26

. Această întâmplare îl consacră pe „fiul de 

lup‖, cum îl numise Knâşev pe Ivan, ca fiind „apărătorul pădurii ruse‖ în memoria celor din zonă 

şi îi croieşte drum spre împlinirea acestei datorii după publicarea unei schiţe, care stârneşte interesul 

lui Tuliakov, un savant silvicultor. În cursul acestei întâlniri, adolescentul Vihrov vorbeşte cu 

înflăcărare despre soarta pădurilor din zona sa de baştină, astfel încât „pentru prima oară se trezise 

în el glasul viitorului deputat al pădurilor‖
27

.  

Anii studenţiei lui Vihrov relevă aspecte ale relaţiei cu prietenii săi – Valeri Krainov, Grişa 

Ceredilov şi Saşa Graţianski. Cei doi ani de exil, petrecuţi de Ivan prin ţinuturile de miazănoapte ale 

Rusiei „pentru faptul de a fi fost prieten cu un mare om al partidului [Valeri Krainov]‖
28

, îi sunt 

utile viitorului profesor silvicultor în activitatea de mai târziu. La începutul mult-aşteptatului „veac 

nou, care venea cu o întârziere de şaptesprezece ani‖
29

, Vihrov devine şeful de ocol silvic în 

Paşutino şi în cercetările sale pentru scrierea primei cărţi apelează la arhiva de la bătrâna boieroaică 

Sapeghina, unde o revede pe Lena, orfana şi doamna de companie a bătrânei, o fiinţă zbuciumată, 

mereu în aşteptarea morţii, a răzbunării ţăranilor din împrejurimi. În urma unui incendiu la moşia 

Sapeghinî şi a morţii năpraznice a bătrânei de mâna lui Zolotuhin şi a altor ţărani din zonă, Lena 

reuşeşte să fugă şi îşi găseşte adăpost la casa lui Vihrov, devenind apoi soţia acestuia dintr-un 

sentiment de recunoştinţă pentru sprijinul acordat.  

Un episod semnificativ are loc la Paşutino în acea perioadă: vechii prieteni îl vizitează pe 

Vihrov, iar acesta le citeşte fragmente din noua sa carte. Acesta poate fi considerat momentul când 

începe invidia lui Graţianski, care-şi expune comentariile critice pentru munca colegului cu „un fel 

de superioritate scârbită, pe un ton ameninţător‖ şi aruncând „cu atâta uşurinţă învinuirea că ar 

suferi de urâta boală a vicleniei‖
30

. Două caractere diferite şi două tipuri de iubire de ţară sunt 

înfăţişate apoi de către narator: cea pătimaşă, stihinică a lui Ivan şi una diferită a lui Graţianski care-

şi iubea ţara „ca pe o reprezentare exotică, de un farmec neobişnuit, înfiripată în anii de decadenţă 

a majoratului său‖
31

. Totuşi, un alt incident a fost considerat, în glumă, de către Ceredilov 

momentul în care pornise „faimoasa polemică silvică‖
32

, cel în care Ivan îi duce pe prietenii săi la 

izvorul
33

 din „colţişorul tainic în care se întâlnise în zorii vieţii cu Kalina‖
34

, iar Saşa Graţianski, 

                                                             
23 Ibidem, pag. 102. 
24 Cf. Elena Abrudan, op. cit., pag. 125. 
25 L. Leonov, op. cit., pp. 102-104. 
26 Ibidem, pag. 105. 
27 Ibidem, pag. 160. 
28 Ibidem, pag. 499. 
29 Ibidem, pag. 207. 
30 Ibidem, pag. 288. 
31 Ibidem, pag. 289. 
32 Ibidem, pag. 291. 
33 Sursa râului, descoperit de Ivan în copilărie este, în opinia lui Thomson, alegoria pentru sanctuarul naţiunii, iar râurile 

joacă un rol important în hrănirea şi asanarea pădurii. În această lectură simbolică, gestul lui Graţianski este de curmare 

a însăşi originii vieţii – B. Thomson, op. cit., pag. 221. 
34 L. Leonov, op. cit., pag. 291. 
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într-o pornire inexplicabilă, înfige un băţ în izvoraşul ce reprezenta pentru Ivan însăși întruchiparea 

principiului vieții
35

.  

Reacţia lui Vihrov atrage răspunsuri confuze din partea prietenilor săi, fiind conştienți de 

importanţa acelui loc, iar Graţianski are fie „un acces de spaimă hipnotic‖, fie „un fel de pierdere 

momentană a raţiunii‖
36

. Scena este semnificativă pentru disputa dintre cei doi referitoare la soarta 

pădurii ruse, căci denotă incapacitatea lui Graţianski de a simţi legătura cu natura şi de a împărtăşi 

simţămintele lui Vihrov. Acestei scene-cheie naratorul îi adaugă apoi profunzime filosofică, 

deschizând perspectiva asupra creativităţii umane, a locului său în lume şi natură, a sensului istoriei. 

În ceea ce priveşte polemica dintre Vihrov şi Graţianski, naratorul menţionează că „nimeni 

nu-şi mai amintea cum începuse această divergenţă plină de tâlcuri, dar rămasă nelămurită pentru 

marele public‖
37

, mai ales ţinând cont de faptul că cei doi colegi aveau preocupări diferite şi 

subiecte diferite de cercetare. Fiecare lucrare însemnată a lui Vihrov este urmată de un articol 

agresiv al lui Graţianski, care nu este urmată de nicio replică din partea blândului cercetător Ivan. 

Activitatea aceasta a lui Alexandr Iakovlevici este cunoscută printre silvicultori ca „a-l forfeca pe 

Ivan‖; acele articole pătimaşe, scrise într-un stil specific, de o modestie seducătoare, strălucind 

printr-o vastă cultură generală, prin sarcasm nimicitor nu sunt urmate de studii, cercetări sau 

propuneri preţioase din partea atacatorului prin care să contracareze influenţa negativă a colegului 

său, ba chiar fac aluzii „cu o mărinimoasă ocolire la adevăratele cauze ale rătăcirilor lui Vihrov‖
38

. 

Stilul acestor articole este asemănător cu „discursurile lui Jaurés, sau cu pamfletele lui Marat, iar 

într-o zi, o mică revistă din străinătate le comparase chiar cu catilinarele lui Cicero‖
39

, ceea ce îi 

descuraja pe colegii silvicultori să ia poziție împotriva acelor „mici capodopere veninoase, fără 

vreo contribuție la tezaurul științei‖ „pentru a nu se pomeni şi dânşii sub lupa unei astfel de analize 

amănunţite.
40

 

 Antipodul lui Ivan Vihrov, Saşa Graţianski, este cel care reprezintă factorul opozant în 

multe etape ale vieţii lui Vihrov. Atât originea, cât şi caracterul lui Graţianski sunt diferite de cele 

ale lui Vihrov, fiind reprezentantul intelighenţiei burgheze prerevoluţionare, ruptă de popor şi de 

trăsăturile inerente ale acestuia. Alexandr Graţianski pozează într-un cetăţean model, disimulează o 

grijă deosebită faţă de popor şi nevoile progresului industrial în defavoarea teoriilor susţinute de 

Ivan Vihrov, înşeală cu privire la trecutul colegului său, atacă în chip nemilos şi îşi construieşte 

cariera academică exclusiv pe aceste atacuri acerbe asupra lui Vihrov, fără a oferi soluţii viabile, 

lipsindu-i atât experienţa, cât şi capacitatea în domeniul silviculturii.  

Chipul lui Alexandr Graţianski aminteşte de Klim Samghin al lui Gorki (trilogia Viaţa lui 

Klim Samghin, 1925-1936), care a devenit „revoluţionar fără voie‖ din teama faţă de revoluţia 

inevitabilă, un personaj tipic care se consideră victima istoriei şi a circumstanţelor, condus de un 

puternic instinct de autoconservare, individualism şi falsitate. Deşi membru al unui grup 

revoluţionar ambiguu în perioada studenţiei, Graţianski este cel care seamănă neîncredere între 

colegi – o trăsătură specifică a comportamentului său social de-a lungul anilor. Atât Graţianski, cât 

şi adepţii săi sunt prezentaţi asemeni unor demagogi şi oportunişti, străini de spiritul epocii şi de 

popor, iar zilele de război dezvăluie lipsa de patriotism a profesorului Alexandr Iakovlevici 

Graţianski prin ipocrizia, teama arătată şi capacitatea sa de a ţese intrigi chiar şi în beciul în care se 

adăposteau locuitorii Moscovei de atacurile aeriene. Portretul lui Graţianski s-a dovedit a avea un 

                                                             
35 Elena Abrudan, op. cit., pag. 126. A se vedea și J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dicționar de simboluri, mituri, vise, 

obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere. 3 volume. Artemis, București, 1994-1995, vol. 1, pag. 163 pentru izvor 

ca simbol al originii vieții și cunoașterii în culturile tradiționale. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem, pag. 53. 
38 Ibidem, pag. 54. 
39 Ibidem, pag. 53. 
40 Ibidem. 
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succes deosebit în epocă, astfel că a dat naştere unui termen gratsianshchina, înţeles chiar şi de cei 

care nu au citit romanul lui Leonov
41

. 

 Asemeni micului burghez Cikilev din romanul Hoţul, Graţianski se consideră „stâlpul‖ 

societăţii sovietice, cu faima unui aşa-numit „ortodox‖ în mediul academic, crezând în rolul său de 

judecător, critic şi susţinător nepărtinitor în viaţa socială moscovită. Frica de a fi demascat pentru 

greşelile dinaintea Revoluţiei
42

 îl determină să îl atace necontenit pe vechiul său coleg, construindu-

şi cariera şi faima pe baza polemicii dintre el şi Vihrov. Tema invidiei, resimţită de un om sterp, 

lipsit de creativitate (Pâliaiev) faţă de un om îndeplinit şi creativ (Makkaaveev) este explorată şi în 

piesa lui Leonov Grădinile din Polovceansk (Polovchanskie sady, 1938).  

 Prima întâlnire a Poliei Vihrova, fiica înstrăinată a lui Ivan, cu profesorul Graţianski are loc 

în beciul blocului, în timpul unui atac aerian nocturn; acesta este descris ca un „bătrân uscăţiv, cu 

înfăţişare distantă, doctorală, cu capul gol şi având pe genunchi un pled scump întors cu desenul 

înăuntru, pesemne pentru a nu se deosebi prea mult de ceilalţi locuitori ai Intrării 

Blagoveşcenski‖
43

. Şi acest ultim detaliu denotă capacitatea de disimulare a profesorului, alături de 

faptul că aducea mereu cu el o carte, pe marginile căreia mai scria câte ceva.  

După scurta convorbire dintre fiica lui Vihrov (care se prezentă doar „Polia‖) şi Graţianski, 

Polia se bucură mult că „soarta o pusese atât de repede în faţa unuia dintre cei mai mari 

cunoscători ai pădurii, care pe deasupra mai era şi principalul judecător al tatălui ei‖
44

. O privire 

mai atentă a fetei asupra chipului lui Alexandr Iakovlevici dezvăluie următoarele: „o figură 

prelungă, trasă şi palidă, de ascet, un aer de măreţie intransigentă, cu o nuanţă de mândrie 

arogantă‖
45

, în timp ce „părul lui [era] zburlit parcă de suflul inspiraţiei‖
46

. Impresia de ascet, de 

sfânt stăruie asupra Poliei
47

. 

Aşadar, poziţia deosebită a ochilor trădează ceva diferit faţă de aspectele aparente ale unui 

chip de sfânt, mucenic sau propăvăduitor ambulant. Scriitorul construieşte cu măiestrie acest 

portret, ca un joc între aparenţe şi realitate; astfel, mișcarea rapidă a pupilelor „aducea cu un tic 

nervos, părea cu totul nelalocul ei, nu numai la un propăvăduitor al cuvântului domnului, dar chiar 

şi la unul care ar răspândi adevăruri mai puţin înalte‖
48

, dar și faptul că „la fiecare sfert de ceas 

simţea nevoia să se încredinţeze că nu are nicio pricină de nelinişte‖
49

 sunt dovezi „că-l urmărea o 

amintire obsedantă‖
50

. Explicația naratorului se mulează pe convingerile și viziunile naive ale fetei, 

educate de literatura aprobată partinic
51

. Ironia vocii narative este neîndoielnică, deoarece așa-

numitele „zguduiri trăite în anii ilegalităţii revoluţionare‖ sunt mai degrabă rodul imaginației lui 

Grațianski. Naivitatea Poliei se strecoară în construcţia acestui portret contradictoriu al lui 

Graţianski. În discuţia cu Polia, Graţianski îşi păstrează aerul doct şi semeţ, liniştind-o „cu vocea lui 

măsurată, rostind cuvintele cu o vădită plăcere‖
52

, cu un „ton peste măsură de sentenţios‖
53

, cu o 

„vioiciune neobişnuită pentru vârsta lui‖
54

.  

                                                             
41 B. Thomson, op. cit., pag. 224. 
42 Graţianski pare a fi construit pe clişeul trădătorului (fiind acuzat de aceasta de către criticul Mark Şceglov), însă este 
primul dintre răufăcătorii din opera lui Leonov, care a săvârşit delictul înaintea Revoluţiei Ruse, fiind, în definitiv, un 

informator neînsemnat. Atât Graţianski, cât şi Ceredilov pot fi priviţi ca exponenţi ai demagogiei şi corupţiei din cadrul 

noului regim – vezi, în acest sens, B. Thomson, op. cit., pp. 225-226. 
43 L. Leonov, op. cit., pag. 115. 
44 Ibidem, pag. 120. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem.  
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem.  
50 Ibidem.  
51 Ibidem.  
52 Ibidem, pag. 116. 
53 Ibidem, pag. 117. 
54 Ibidem, pag. 121. 
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În discuţia dintre Krainov şi Vihrov despre Graţianski, Vihrov discută despre vechiul lor 

prieten ca despre „un om nefericit‖, adăugând că „deşi e o stea în ascensiune, este totuşi una grozav 

de stearpă‖
55

, că „acest cetăţean nu se va urca niciodată pe eşafod pentru convingerile sale‖
56

 şi că 

„sterilitatea personală a slujit întotdeauna drept lupă celor care n-au izbutit în viaţă şi care au 

cercetat prin ea succesele contemporanilor‖
57

. Văzut drept un istoric, care a făcut un salt de 

neînţeles la statistica forestieră, cei doi prieteni îi recunosc totuşi talentul de orator, critic şi om 

modest. O întâlnire a lui Krainov în străinătate cu un locotenent-colonel de jandarmi, Ciandveţki, le 

aduce celor doi o posibilă perspectivă asupra evenimentelor din perioada studenţiei şi asupra 

faptului că Saşa Graţianski a plătit mai ieftin decât toţi pentru legăturile cu Krainov. Această aluzie 

este dezvoltată mai târziu în câteva analepse, aducând completări asupra caracterului lui Graţianski 

şi asupra rolului său în exilul lui Krainov şi Vihrov.  

Însuşi Graţianski îşi descrie starea, în comparaţie cu cea a lui Vihrov, în perioada războiului, 

atunci când încearcă să reînnoade o discuţie: „Eşti un om mare şi-ţi stăpâneşti izvorul nesecat de 

apă vie, pe când eu... sunt foarte singuratic şi nefericit, Ivan‖
58

. La acea întâlnire fugară de la 

catedră, Alexandr Iakovlevici îi apare diferit lui Vihrov, cu „chipul întunecat, calcifiat parcă pe 

dinăuntru‖
59

.  

În ciuda veninului pe care Graţianski îl vărsa împotriva lui Vihrov, ori de câte ori are ocazia,  

naratorul dezvăluie faptul că adversarul cel mai mare al lui Ivan Vihrov cunoştea mult mai multe 

aspecte incriminatoare, condamnatoare din viaţa fostului coleg, însă nu le folosea în atacurile sale: 

căsătoria lui Vihrov cu reprezentanta unei alte pături sociale, înfierea lui Serghei, nepot de chiaburi 

din regiunea sa de baştină, sau participarea demonstrativă la înmormântarea lui Tuliakov, considerat 

un profesor cu vederi îndoielnice.
60

 

Dintr-o analepsă amplă, întitulată cel de-al „doilea proces de conştiinţă‖ al lui Vihrov, care 

aduce explicaţii despre viaţa de studenţie a lui Vihrov, Graţianski, Krainov şi Ceredilov, aflăm 

detalii nu doar despre atmosfera epocii, dinamica relaţiilor dintre cei patru prieteni, ci şi caracterul 

lui Graţianski
61

. Inconsecvenţa viziunilor şi uşurinţa cu care era atras de diverse curente „la modă‖ 

sugerează caracterul lui Graţianski, dar şi motivul implicării oarecum preventive în acest grup de 

prieteni în acele vremuri tulburi, caracterizate de o „linişte prevestitoare de catastrofă, caracteristic 

acelui amurg al preistoriei sovietice‖
62

. 

Alegerea silviculturii ca domeniu de activitate este prezentat ca un fapt surprinzător în cazul 

lui Saşa Graţianski. Instabilitatea, inconsecvența și lipsa profunzimii proaspătului absolvent este 

evidentă din tentativa acestuia de a fi „economist, literat și, în sfârșit, istoric‖ fără a lăsa posterității 

„nicio carte interesantă despre curentele revoluţionare care răscoliseră tineretul din acei ani‖
63

.  

 Alexandr Graţianski are o atitudine condescendentă față de colegul său cu origini umile, 

Ivan Vihrov, arătându-i un soi de îngăduinţă aproape fraternă, presărată cu oftări, ce păreau să aibă 

un dublu înţeles. În viziunea lui Graţianski, teoriile lui Vihrov contraziceau anumite interese ale 

progresului socialist, „dorind să pună pădurea rusă sub cheie, împotriva poporului‖
64

, iar într-un 

articol făcea „bilanţul tuturor încercărilor lui Vihrov de a limita construcţia socialistă‖
65

. Acest 

                                                             
55 Ibidem, pag. 285. 
56 Ibidem. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem, pag. 467. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem, pag. 165. 
61 Ibidem, pp. 166-167. 
62 Ibidem, pag. 167. 
63 Ibidem. 
64 Ibidem, pag. 121. 
65 Ibidem, pag. 55. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1477 

 

articol al lui Alexandr Iakovlevici reprezenta „lovitura de graţie, dată drept sub coaste cu o mână 

neşovăitoare, în ciuda vechii prietenii‖
66

 şi pecetluia ruptura dintre cei doi.  

În chip semnificativ, studenţii şi urmaşii lui Graţianski îi seamănă, fiind replici ale 

maestrului şi numiţi „învârtodocşi‖. După cum profesorul Alexandr Iakovlevici consideră că 

specialitatea sa o reprezintă „descoperirea rădăcinilor răului, deocamdată numai în domeniul 

silviculturii‖
67

, tinerii cu stagiu ştiinţific neînsemnat sunt responsabili de aspecte de ordin practic de 

la catedră, tineri care „i se alăturaseră pentru a gusta cât mai repede din bucuriile vieţii‖
68

: „Erau 

aşa-numiţii învârtodocşi, astfel porecliţi din pricina ortodoxiei lor deosebit de mlădioase, având 

tendinţa să se orienteze, la nevoie, spre oricare din cele patru puncte cardinale‖
69

. La şedinţa 

consiliului ştiinţific al Institutului de silvicultură din 1936, în care se discuta activitatea lui Vihrov, 

învârtodocşii lui Graţianski ocupau, în chip ironic, locul care era destinat orchestrei: „printre ei se 

deosebea prin aerul ei hotărât treimea conducătoare a grupului: tovarăşii Andreicik, Eicik şi 

Cik‖
70

. Numele celor care constituiau „treimea ortodoxă‖ amintesc de succesiunea de păpuşi 

matrioşka, evidenţiind ideea duplicării unui model.  

Totuşi, rolul decisiv în acea şedinţă cu iz de proces îl joacă însuşi Graţianski, cu „pleoapele 

lăsate ca la un mort‖
71

, care dă o reprezentare impresionantă, înaintând cu greu spre tribună, 

sprijinit de alaiul său: „târându-şi picioarele şi părând să-şi dea sufletul la fiecare pas‖
72

. Vocea lui 

Alexandr Iakovlevici are modulaţii tânguitoare, în timp ce vorbeşte mai degrabă despre starea 

sănătăţii sale decât despre raportul de activitate al lui Vihrov. Tonul de bocet de înmormântare 

însoţeşte acuzaţiile împotriva „inculpatului‖, găsit vinovat în acest proces de sorginte kafkiană de 

un rău indubitabil adus de scrierile lui.  

Revelator ni se pare faptul că, în perioada războiului și în preajma confruntării lui Grațianski 

cu privire la trecutul ascuns, învârtodocşii, epigonii revoluționarismului extremist
73

, susținut de 

Alexandr Iakovlevici, se îndepărtează de maestrul lor, fiind înzestraţi cu aceeaşi intuiţie malefică. 

Această „sensibilitate aproape seismografică‖
 74

 a lui Grațianksi, depistată și de Vihrov, este 

echivalentă cu viclenia orientată spre autoconservare şi oportunism. 

 Descrierea apartamentului în care locuieşte Graţianski are un rol deosebit în conturarea 

trăsăturilor personajului; biroul său este descris atât din perspectiva studentului Morşcihin, care-şi 

scria teza pe subiectul evenimentelor din perioada studenţiei lui Vihrov, cât şi a Poliei Vihrova. 

Spaţiul lui Alexandr Iakovlevici, cât şi stilul decorativ al acestuia de vorbire are un efect seducător, 

învăluitor, paralizant şi mortificator asupra vizitatorilor (asemeni privirii pietrificatoare a 

Gorgonei): „Îşi ţesea în jurul musafirului mreaja de păianjen şi pe Morşcihin îl cuprindea din ce în 

ce mai tare o somnolenţă crescândă, ca şi cum ar fi adormit înainte de operaţie―.
75

 

 Învăluit în „trăncăneala lirică ca o perdea‖
76

, tânărul Morşcihin, aflat în vizită, îşi 

cercetează cu atenţie interlocutorul în raport cu mediul de viaţă: „întregul cadru avea o nuanţă de 

sobrietate aparentă, de ochii lumii, calculată pentru curiozitatea vreunui străin‖
77

, în timp ce 

aspectul profesorului Graţianski îi aminteşte de „un părinte bisericesc străin, în genul lui 

Augustin‖
78

. Timpul rezervat discuţiei era irosit cu „baterea apei în piuă‖
79

, profesorul expunându-

                                                             
66 Ibidem. 
67 Ibidem, pag 445. 
68 Ibidem.  
69 Ibidem, pp. 445-446. 
70 Ibidem, pag. 457. 
71 Ibidem, pag. 463. 
72 Ibidem, pag. 462. 
73 Elena Abrudan, Mit și semnificație în proza rusă. Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2004, pag. 89. 
74 Vezi și L Leonov, op. cit., pag. 696. 
75 Ibidem, pag. 521. 
76 Ibidem, pag. 521. 
77 Ibidem, pag. 522. 
78 Ibidem. 
79 Ibidem. 
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şi părerile în fraze stufoase cu privire la orice; totuşi, îi oferi musafirului său o povestioară despre 

întâlnirea sa cu ohrana ţaristă, care avea menirea să-i adoarmă vigilenţa lui Morşcihin.  

În scena confruntării decisive a grațiosului profesor, întreprinsă de Polia, ceea ce vede 

aceasta în persoana bătrânului profesor ipohondru este mai mult decât un mincinos (aşa cum intuise 

Morşcihin, folosindu-se chiar de aceleaşi strategii ca şi Graţianski pentru a-i testa reacţiile), este un 

trădător, un om din lumea veche, un prefăcut, un duşman în sânul comunității sovietice.80 

Însuşi evenimentul sinuciderii lui Graţianski „în plină forţă creatoare, aruncându-se într-o 

copcă‖ este doar menţionat, ca un fapt divers, „ultima noutate, care răscolise toate cercurile de 

silvicultori‖
81

 de către Vihrov în discuţia cu Elena Ivanovna Vihrova, în vizita sa la Paşutino. Ivan 

se grăbeşte să adauge şi o observaţie personală asupra acestui eveniment: „acest fel de sinucidere al 

oamenilor simpli nu prea se potrivea cu firea lui răsfăţată... căci moartea asta e lungă şi rece. 

Valeri şi cu mine ne îndoim însă că a făcut-o şi ne întrebăm dacă nu cumva şi-a lăsat lângă copcă 

bastonul şi căciula pentru naivii noştri, vrând să-i ducă încă o dată de nas...‖
82

 

 Aceste consideraţii duc la concluzia că aşa-numitul „demon‖ al lui Leonov, Graţianski, este 

consecvent în a păstra aparenţele până şi în modalitatea de sinucidere, neconformă cu natura şi 

caracterul lui, capabilă să stârnească multe discuţii despre pretinsa lui simplitate. Cunoscătorii lui 

Saşa Graţianski însă, Vihrov şi Krainov, se îndoiau atât de realizarea acestui gest, cât şi de 

sinceritatea alegerii.  

 Cele două personaje principale din romanul lui Leonov Pădurea rusească sunt construite 

preponderent pe trăsăturile simplității (în cazul lui Vihrov) și disimulării (respectiv, în cazul lui 

Grațianski). Ambele personaje beneficiază de analepse ample, cu detalieri ale caracterului, 

motivațiilor și a reacțiilor tipice în evenimente limită, oferind două poluri contrastante spre care este 

atrasă, pe rând, Polia Vihrova, în calea ei spre identitate și indentificare cu pădurea rusească și, 

implicit, poporul rus.  
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THE MORAL DIMENSION OF SAINT JOHN CHRYSOSTOM’S PERSONALITY 
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Abstract: The life and work of Saint John Chrysostom, the most revered Eastern Father, have Ŕ as we have 

already seen Ŕ mystical and especially deep moral connotations. As far as the Holy Hierarch is the author of 
the Divine Liturgy, his commentaries on terminology are becoming precious values for all the branches of 

Theology. His personal example actuates both monastics and married people on the path of philanthropy 

and fulfilling the good.  
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1. “It is more useful for us to love the silence” …  Methodological difficulties 

The monophasic
1
 approach represents a temptation in which not few researchers of the life 

and work of Saint John Chrysostom have fallen into. Therefore, following their interest, some 

defined the great ascetic as Ŗmisogynistŗ
2
, others as Ŗanti-Semiteŗ

3
, and others as Ŗimpulsive and 

inconsequentŗ
4
. To others, on the other hand, it served their purpose to     Ŗimproveŗ the life and 

work of Saint John Chrysostom, with their own views and – why not?! – their own character flaws. 

                                                             
1 The monophasic state expresses a singular way of aggregation at a certain time. In our context the term used, that of 

Ŗmonophasic approachŗ means the logical error formulated by presenting a singular side of someone‘s personality and 

transforming it into a general judgement, cancelling, or minimizing all the other spiritual sides of that person. 
2 This accusation is brought to Saint John not only by the adepts of feminism nowadays or those of ordaining women, 

but also by his contemporaries, men and women. Among the latter we point out empress Eudoxia, the rich noble women 

in her entourage, as well as the especially influent category, virgines subintroductae – the order of the virgins and the 

widows – nuns who lived under the same monastic roof with the monks. The influence of these nuns was so great that 

their intrigues were able to determine the election or the dismissal of the clergy, fact confirmed even by the divine 

Chrysostom: ŖMany widows have broken homes, have dissolute marriages, and often they were caught stealing, getting 

drunk and making other ugly deedsŗ ‖ [Sfântul IOAN GURĂ DE AUR (Saint John Chrysostom), Despre Preoție  

(Treatise on the Priesthood), ed. Basilica, București, 2015, transl. Pr. Dumitru Fecioru, p. 142]. Somewhere else he 

says: ŖThe group of the virgins is more imperial than others. There have already started to invade the group of these 

saints thousands and thousands of women full of innumerable sins. This is why here the grief is even biggerŗ (Sfântul 

IOAN GURĂ DE AUR, Despre Preoție.., p.146). Referring to the hypothesis of ordaining the woman, Saint John the 

Golden Mouth trenchantly exposes the point of view of the Holy Church: ŖBut, when we are talking about standing at 
the top of the church, when we are talking about giving away the caring for all those souls, women should get away 

from such a high responsibility, and even the most part of men!ŗ (Sfântul IOAN GURĂ DE AUR, Despre Preoție.., 

p.83). 
3 A ―very popular‖ theme nowadays, despite its stupidity. Probably some ―politically correct‖ researchers will never 

forgive the Holy Father for The Homilies against the Jews. Among them, some more obtrusive ones, like Steven Katz, 

have tried, totally exaggerated, to link the anti-Jewish preaches of Saint John to nothing else than the extermination 

policy led by Hitler.  See: Steven KATZ, Ideology, State Power, and Mass Murder/Genocide, in rev. Lessons and 

Legacies: The Meaning of the Holocaust in a Changing World, ed. Peter Hayes, North-western University Press, 

Evanston, 1999, p. 52. The same author, Katz (name which can denote a possible mythical membership to a Jewish 

priestly tribe), puts another ―radical stamp‖ on the entire patristic work of the Church: ―Paradoxically, this particular 

hatred thus becomes a cardinal virtue: the more one hates, the more pious one is. Hatred is a sacramental activity. To 
hate Jews is for the church fathers a Christian mitzvah. Make no mistake Ŕ every major church father is a great hater of 

Judaism and the Jewish people‖ (Steven KATZ, Ideology, State Power, and Mass Murder/Genocide..., p.51). 
4 Steven RUNCIMAN, Teocrația bizantină [The Byzantine Theocracy], Ed. Nemira, București, 2012, transl. Vasile 

Adrian Carabă, p. 54. 
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Talking strictly about ―one dimension‖ – even the moral one – of someone‘s character, 

without approaching its multiple interferences, nuances, tension fluctuations, ties and rejections, 

that is without understanding the person (as life embodied uniquely and unrepeatably), we expose 

ourselves to the risk of profoundly altering the entire ensemble of spiritual stages of someone, many 

of them remaining for always secrets, inaccessible to research. Despite this, ―the scientific 

dissection‖ of a personality or of a work is part of the modern process of research and is often used, 

probably taking more into account the benefits of eventual discoveries.  

Saint John Chrysostom (347-407) impregnates his entire work with the sap of Christian 

moral. He is determined to do this because of several reasons. One of it would be the Church 

slipping towards clericalism, respectively the division of the ecclesial Body of Christ into two 

antithetic parts: the clergy and the people. The Roman state tended to assimilate the clergy with its 

own clerks. The archbishop‘s reaction was a dignified one, managing to impose, with a lot of effort, 

principles which, rather forced, the political leaders accepted, at least for a while. Here are some of 

the principles Chrysostom enacted: The state, in its quality of juridical consciousness of the people, 

must limit itself to its own area of activity, without obstructing in any way the mission of the 

Church; The state must obey the Church in matters of moral; The political and Church leaders must 

present themselves to the highness of the service they were called to by God and by His people. 

ŖThe field of the imperial power is one, and that of the priesthood power is another; and the last 

has primacy over the firstŗ
5
. 

Another reason would be the moral disorder which a part of the clergy and of the people was 

complacent in. After the edict of emperor Theodosius I, in the year 380, through which paganism 

was forbidden, many adepts of the old religions have asked for Christening, but only formally, in 

order to keep the rights and the liberties they had before. These converts by necessity kept on 

committing the abuses, with which they were used to, now standing on the ―mask‖ of Christian, or – 

in the worst case – on the posture of bishops, priests and deacons. The brave hierarch did not let 

himself thrown off his balance. The promiscuity, the greed for ill-gotten gains associated with 

avarice, envy and dissimulation, the revenges were combated whether generally, through spoken 

word and in writing, or locally, through energetically measures, severe when the case. Anyway the 

most important and most efficient way of eradicating these vermin remained the example of his life 

which stirred even the admiration of his adversaries. 

The third reason is connected with the ascetical-missionary trend that he followed, together 

with Saint Theotim I, Bishop of Tomis in Scythia Minor (the only hierarch who will defend him in 

the pharisaic Synod of the Oak, in the year 403) and with Saint Jerome. This trend, to which Saints 

John Cassian and Germanus, both from Scythia Minor (Dobrogea region, Romania) will adhere 

later, had as purpose to bring awareness to the people of God towards the exigencies of the moral 

Eucharistic-baptismal life, respectively towards the missionary duty of all the members of the 

Church to God and fellow men. In the end, as the Holy Hierarch said: ŖAbout dogmas Christ rarely 

talks; because they do not even require a lot of work; still, about manřs behaviour He talks 

numerous times; but, better said, always; that you have to constantly struggle in order to lead a 

virtuous life; this is why work is requiredŗ
6
. 

In this work I shall struggle to bring to light, on two directions, the moral dominant of the 

chrysostomian mission, allowing the author of the vastest Christian work
7
, as much as possible, to 

give an answer about himself (John 1, 22) and about us, as deed and desired goal. 

 

2. “Trampling over Death by Death” … The Christening Life 

                                                             
5 Sfântul IOAN GURĂ DE AUR [Saint John Chrysostom], Omilii la Matei [The Homilies on Mathew], PG, 57, col.81. 
6 Sfântul IOAN GURĂ DE AUR, Scrieri III, Omilii la Matei, PSB 23, Ed.IBMBOR, București, 1992, transl. Pr. 

Dumitru Fecioru, p. 742. 
7 In the Patrologia Graeca collection, 18 volumes (47-64) belong to Saint John Chrysostom. It means that Saint John is 

the most prolific Christian writer.  
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Among the ways of knowledge that man has at his disposal in order to fulfil the dream of 

exploring the surrounding world, but especially the dream of understanding himself, such as: the 

sensitive intuition, the experience, the discursive reason – inductive or deductive – of the instinct 

enlighten by intelligence, or the highest form of the intellectual intuition – the faith
8
, none of them 

can position itself outside life.  

But even life itself cannot have a meaning unless it succeeds to tie itself through the unseen 

bonds of mystic, to the higher horizon of the divine love. This is why sacrificing the corrupt nature 

is an absolute necessity, heroic and transfixed. The Saviour, in the Priestly Prayer, affirms: ŖI pray 

for them: I pray, not for the world, but for them which thou hast given me; for they are thineŗ (John 

17, 9). In the interpretation of Saint John Chrysostom the world the Lord refers to has the moral 

meaning of community of Ŗall those who live in wickednessŗ
9
. Although between light and 

darkness there is no mingling (John 1, 5), the Kingdom of God did not leave this corrupt and 

hardened world in misbelief
10

 nor will He leave it, but He will remain as an accessible paragon of 

moral life, of missionary witness and as refuge from generation to generation until the end of times: 

ŖI have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, 

even as I am not of the world. I pray not that thou should take them out of the world, but that thou 

should keep them from the evil. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify 

them through thy truth: thy word is truth. As thou hast sent me into the world, even so have I also 

sent them into the world.ŗ (John 17, 14-18). 

The dimension of the moral, Christian life is revealed and has its roots in the restored human 

nature, renewed by the water of the Holy Christening (Tit 3, 5-6). Beyond this sacrifice does not 

await us the dissolution or the exile from the world where we once felt comfortable but on the 

contrary, we are warmed up by our participation, through christening, to the transfiguration of the 

cosmos and to the simultaneous experience of the Death and the Resurrection of Christ – God
11

. By 

approaching with seriousness and a lot of patience the profound meaning of the Christening 

pureness, the Christian eternalizes himself Eucharistic in and through Christ, remaining forever 

crucified towards sin (Rom. 6, 6): ŖThere are two deaths and two mortifications whereof the first is 

made by Christ in the Christening that we receive, and the second must be done by us, through our 

struggle, afterwards. If you died in Christening, you stay dead…. (If the Christened one) died once 

there (in the Christening), then he has to remain forever dead for the sin. The Christening death is 

the cause (of death towards sin)ŗ
12

. 

According to Chrysostom, the self-sufficient conception that the mere participation to the 

mystery of Christening would be enough for man to be saved is false and disadvantageous. Man can 

at any time, after the receiving of the Holy Mystery, lose his ŖChrist-like formŗ that he got through 

Christening
13

. In order to avoid the wandering, the Christened one must continuously exert the 

establishment in virtues and the search for the perfect wisdom (gr. ζωθποζύνη = wisdom 

understood as forbearance, reasonableness, restraint)
14

. The Christian, cleric or layman, is a fighter 

                                                             
8 Prof. Dr. Marin ȘTEFĂNESCU, Filosofia Creștină Ŕ contribuție la înțelegerea filosofiei [The Christian Philosophy – 

contribution on the understanding of philosophy], Ed. Universul, București, 1943, pp. 11-14. 
9 Sfântul IOAN GURĂ DE AUR, Comentariu la Evanghelia după Ioan [Commentary on the Gospel of John], 66, PG 

59, col. 367. 
10Sfântul NECTARIE DE LA EGHINA [Saint Nektarios from Egina], Morala creștină [Christian Moral], Ed. 

Doxologia, Iași, 2013, transl. Diana Cărburean, p. 214. 

 
11 Dr. Dr. H. C. Nicolae MLADIN, Metropolitan of Ardeal, Studii de Teologie Morală [Studies of Moral Theology], 

Editura și Tipografia Arhiepiscopiei, Sibiu, 1969, pp. 287-288. 
12 Sfântul IOAN HRISOSTOM [Saint John Chrysostom], Comentariile sau explicarea Epistolei către Romani 

[Commentaries or explanations on the Epistle to Romans], trad. Arhim Th. Athanasiu, București, 1906, pp.159-161, 
169. 
13 Sfântul IOAN HRISOSTOM, Comentariile sau explicarea Epistolei către Galateni [Commentaries or explanations 

on the Epistle to Romans], trad. Arhim. Th. Athanasiu, Iași,1901, pp. 82-83. 
14 Sfântul IOAN GURĂ DE AUR, Scrieri III, Omilii la Matei..., pp.139-144. 
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for Christ: ŖChrist does not command us to hate our soul just like that, for no reason, but to give it 

to the wars, the fights, the stabbings, the bleedings… Christřs apprentices must not confront only 

this natural death, but even the forced one, and not only the forced death, but also the outrageous 

oneŗ
15

. 

 He does not hesitate to put at risk his most valuable assets, and even his own soul, in order 

to finish his mission/work given to him by the Lord: ŖWork means the mercy, the prayers, the 

helping of those aggrieved and all those similar to these onesŗ
16

. His impulse is not from the 

exterior – one coming from the social necessity – but the voice of God whispered relentlessly to the 

heart: ŖBehold, I stand at the door, and knock: if any man hear My voice, and open the door, I will 

come in to him, and will sup with him, and he with Meŗ (Revelation 3, 20). Through Christening, 

the heart of the Christian is comprised in the dynamic of Christ‘s life, He who Ŗis the same 

yesterday, and today, and for everŗ (Hebrews 13, 8). The accomplishment of good is the endless 

continuation of the Christening; it is the mystery itself in its historical continuity. The personal 

weight in doing the good deed is the supreme moral duty and is a repayment in itself because, when 

doing the good, man finds his direction. ŖNothing else moves the one who does the good than his 

own impulse. This impulse which moves him is situated inside him and is the divine love. This 

moves his mind and his heart towards doing the goodŗ
17

.  

3. “That I do not come to You as a careless, Christ my 

Lord” … The Eucharistic Life
18

 

Living within the Orthodox Church, the Spirit of Truth fulfils and maintains the continuity 

of Christ‘s Pentecost
19

, meaning the full embodiment of God, in the person of the Saviour, to the 

maximum degree that the human being can reach, with the special moment of His Sacrifice Ŗfor us 

and for our salvationŗ
20

. 

This fact can be seen liturgically in the continuous presence of the Holy Eucharist in the 

Ark, on the table of the Holy Altar, which shows Ŗthe permanent struggle of Christ in state of 

sacrifice to share Himself (as Eucharist) to the faithfulŗ
21

. The Holy Gifts are converting, through 

the Descent of the Holy Spirit upon them, during the Epiclesis
22

: ŖThis service was not set up by a 

man, or an angel, or an archangel, or other God created power, but by the Comforter Himselfŗ
23

. 

But this moment also represents the proof of the continuity of the Pentecost in the Church
24

. In a 

manner in which he allows for his real emotion to be observed, Saint John draws attention on the 

priceless love of God which effuses during the Holy Liturgy in endless rains of grace which sanctify 

and move from earth to heaven, through faith, every soul emptied of any worldly thought: ŖDo you 

even consider that you are among people and that you are still on earth when you see the Lord 

standing in the front scarified and the priest staying near the Sacrifice praying, when you see that 

all get red by communing with the Holy Blood? Do you consider that you are still among people 

                                                             
15 Sfântul IOAN GURĂ DE AUR, Scrieri III, Omilii la Matei ..., p.434. 
16 Sfântul IOAN GURĂ DE AUR, Scrieri III, Omilii la Matei...,p.437. 
17 Sfântul NECTARIE DE LA EGHINA, Morala creștină..., pp. 152-153. 
18 Pr. Dr. Mircea Cristian PRICOP, Ortodoxie, etnicitate, identitate europeană [Orthodoxy, Ehnicity, European 

Identity], Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, Constanța, 2012, pp. 18-20. 
19 Pr. Prof. Dr. Ilie MOLDOVAN , Teologia Învierii în opera Sfântului Maxim Mărturisitorul [The Theology of 

Ressurection in Saint Maximus the Confessor‘s Work], în ST, nr.7-8, 1968, p.522. 
20 Pr. Prof. Dr. Ilie MOLDOVAN, Învăţătura despre Duhul Sfânt în Ortodoxie şi preocupările ecumeniste 

contemporane [The Doctrine about the Holy Spirit in the Orthodoxy and the contemporary ecumenic concerns], teză de 

doctorat [Doctoral Thesis], extras din MA, XVIII, nr. 7-8, 1973, p.114. 
21 Pr. Prof. Dr. Dumitru STĂNILOAE, Locaşul bisericesc propriu-zis, cerul pe pământ sau centrul liturgic al creaţiei 

[The Actual Church Place, Heaven on Earth or the Liturgical Centre of Creation], în MB, nr.4-6, 1981, p.299. 
22 Pr. Prof. Dr. Dumitru STĂNILOAE, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia Ortodoxă [Spirituality and Communion 
in the Orthodox Liturgy], Ed.Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986, p.286 and the next. 
23 Sfântul IOAN GURĂ DE AUR, Despre Preoție.., p. 107. 
24 Mircea Cristian PRICOP, The Relationship Between The European And Christian Identity From An Orthodox Moral 

Perspective, in JRLS, 15, 2018, pp. 592-604. 
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and that you are standing on earth? Do you not consider that you have moved all of a sudden in the 

heaven, that you have taken out from the soul any bodily thought and that you look only with the 

empty soul and with the clean mind those of heaven? O, miracle! O, Godřs love for people! The 

Son, who stays high with the Father, is held in hands by all in that moment and gives Himself to 

everyone who wants to kiss Him and to receive Him. They all do this with the eyes of the faith. Do 

you think that all of these are worthy of despise or that they are like this, so you can behave proud 

towards them?ŗ
25

. 

 Overcalled ŖThe Fire Easterŗ
26

, the miracle of the Descent of the Holy Spirit is taking place 

authentically in every Holy Liturgy
27

, it effects taking the shape of two complementary aspects of 

the same work: a) the purification of the priest and of the faithful participating to the Mystery of 

Eucharist in order to receive Christ, fact proven by the threefold enunciation by the priest, with 

direct reference to the moment of the Pentecost: ŖO Lord, who at the third hour didst send down thy 

Holy Spirit upon thine Apostles, do not take Him from us, O Good One, but renew Him in us who 

pray unto Theeŗ
28

, and b) the consecration of the Holy Gifts, meaning their transformation in the 

Body and the Blood of our Lord, as says the prayer of the Epiclesis: ―Once again we offer to You 

this spiritual worship
29

 without the shedding of blood, and we beseech and pray and entreat You: 

Send down Your Holy Spirit upon us and upon the gifts here presented…ŗ
30

. 

 Commenting on these great mysteries of the ancestral faith, Rev. Prof. Dr. Dumitru 

Stăniloae considers that the constancy of the Pentecost in the Orthodox Liturgy represents the most 

important moment of the divine cult: ŖAnd in order to see that the Spirit He shall invoke for the 

transformation of the gifts is not a Spirit with no connection with the Son, the priest first asks the 

Son to renew for him and the faithful the Spirit given to the Apostles and, through them, to the 

Church at the Pentecost, in the ninth hour (the third as it was counted at that time), the hour when 

the light and the heat of the sun is getting stronger. This moment of the Holy Liturgy is a renewed 

Pentecost in which it is admitted that the Holy Spirit will not be given again to the faithful without 

an effort from their part too, of renewal through prayerŗ
31

. 

 The fact that in the cult of our Church – a serving Church by excellence
32

, having in its 

centre the fulfilling of the Mystery of the Divine Eucharist
33

 - the consciousness of the ŖEaster of 

Fireŗ had always maintained itself unaltered, is proven by the content of old documents, according 

to which, next to the threefold enunciation by the priest in the Anaphora, there were also the 

prayers: ŖGlory…ŗ followed by the Pentecost doxology: „Blessed are You, O Christ our God… Ŗ, 

then by ŖNow and…ŗ together with the hymn of the Descent of the Holy Spirit: ŖWhen the Most 

High came down and confounded tongues…ŗ
34

. 

                                                             
25 Sfântul IOAN GURĂ DE AUR, Despre Preoție.., pp. 107-108. 
26 Pr. Prof. Dr. Ilie MOLDOVAN Prof.Vasile BEBEȘELEA STERP, Ecouri liturgice din etnogeneza românilor - 

colinda creştină din sudul Transilvaniei [Liturgical Echoes from the Romanian Ethnogenesis – the Christian Carol from 

South Transylvania], Ed.Universităţii "Lucian Blaga", Sibiu, 2006, p.18. 
27 Sfântul IOAN GURĂ DE AUR, De proditione Judae (Despre trădarea lui Iuda), 1, 6, PG, 49, col. 380. 
28 ***Liturghier [Liturgy Book], Ed.Reîntregirea, Alba Iulia, 2006, p.81. 
29 For a wider explanation of the term λογικὴ λαηπεία, rationabilis cultus (understood by the Holy Fathers Basil the 

Great and John Chrysostom as worship with the mind) and the debate about the translation of it in Romanian (spiritual 

worship, spoken worship, rational worship)  see also: Fr. Ioan ROMANIDIS, Teologia patristică [Patristic Theology], 

Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2012, transl. Ion Marian Croitoru, pp.25-36 and notes 6-8, 15-18 și 28. 
30 ***Liturghier, Ed.Reîntregirea, Alba Iulia, 2006, p.82. 
31 Pr. Prof. Dr. Dumitru STĂNILOAE, Spiritualitate şi comuniune...Op.cit., p.284. 
32 Pr. Prof. Petru REZUȘ, Slujirea ca funcţie esenţială a Bisericii [The Service as Essential Function of the Church], în 

Ortodoxia, nr.4, 1966, pp.580-593. The same idea is reflected in the study of Lect.Ioan ICĂ, Sensul şi specificul 

Ortodoxiei româneşti [The Meaning and Specificity of the Romanian Orthodoxy], în Ortodoxia, no.4, 1971, pp.620-

640. 
33 Pr. Prof. Dr. Dumitru STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă [Orthodox Dogmatic Theology], vol.III, 

Ed.IBMBOR, Bucureşti, 1978, p.91. 
34 Pr. Prof. Dr. Petre VINTILESCU, Liturghierul explicat [The Explained Liturgy Book], Ed.IBMBOR, Bucureşti, 

1998, p.252. 
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 Getting back to the meaning used by the Father overcalled Ŗthe Demosthenes of 

Christiansŗ
35

 in the words of the second prayer before the Holy Eucharist (used as subtitle of the 

present work) that is that a Christian must not present himself as a careless when uniting with the 

most holy Body and with the life giving Blood, we have to mention that the careless does not mean 

in the Chrysostomic thinking only the state of palsy of the spiritual functions or irresponsibility. 

Chrysostom sees the careless in the boldness of considering Christ ―private propriety‖, a thesaurus 

earned for who knows what ―merit‖, a ―magical object‖ which you got and you hide in the most 

hollow hole of your selfish being, being completely indifferent to the prayers, the feelings, the 

sorrows and the joys of your brothers in Christening. Thus, in the eyes of the Saint, careless means 

not taking into account the scary command of the Eucharist: the spiritual sacrifice. ŖBut what is 

Ŗthe spoken worshipŗ? The spiritual worship, the life (the citizenship) in accordance with 

Christ…řř
36

.   

 The authentic and unique spoken sacrifice which the community of God raises, through the 

priest, to each Epiclesis is equivalent with the spiritual mission of the one who receives the 

communion with Christ. According to the author of the Holy Liturgy, it consists of the moral 

impulse settled in the daily life. The impulse of good springs from the heart (overwhelmed with 

grace) of the faithful, irradiating especially in these four directions, as once upon a time the Paradise 

was washed by the four rivers: moderation (ζωθποζύνη), mercy (έλεημοζύνη), gentleness/clemency 

(έπιείκεια) and the obliviousness of evil (άνεξικακία)
37

. 

 The Eucharist is not and can never be, from the perspective of the moral, an exterior act to 

the human being but the man who does not love his fellows can perceive it as being useless to him, 

extraneous, hostile even. ŖThese people manifest their wickedness spontaneously and they never 

want to return to virtue and protect not only those who are part of the wickedness, but also those 

who dare to give voice for itŗ
38

. He who understands the true meaning of the Holy Eucharist is the 

Christian who has set himself to support the unremitting growth of his spiritual life through the love 

towards his fellows (philanthropia) and through serving all those in need (diakonia). This is 

because the Holy Eucharist does not unite us only with the Saviour but also among us, through the 

bond of the brotherly love: ŖThe cup of blessing which we bless, is it not the communion of the 

blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? For 

we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one breadŗ (I 

Corinthians 10, 16-17). It is the Mystery of the Church, the life and communion destiny giving 

Eucharistic love
39

. 

 

4. Glory to God for Everything… Conclusions 

The life and work of Saint John Chrysostom, the most respected Father of the East
40

, have – 

as we have seen – especially profound mystical and moral connotations. As the holy hierarch is also 

the author of the Liturgy, his explanations on the theme of terminology become inestimable values 

for all the branches of Theology. His model animates monastics as well as those married in the love 

of people and the accomplishment of good.  

                                                             
35 Mihail Psellos, De Gregorii theologi charactere iudicium, accedit eiusdem de Ioannis Chrysostomi charactere 

iudicium ineditum, Ed. Paul Levy, Leipzig, 1912, 46 apud Jaroslav PELIKAN, Tradiția creștină [The Christian 

Tradition], vol. II, Ed. Polirom, Iași, 2005, transl. Rev. Nicolai Buga, p. 271. 
36 „Τί δέ έζηι ηήν λογική λαηπεία; Ή πνευμαηική διακονία ή πολιηεία ή καηά Χπιζηόν / Quid vero est rationabilis cultus? 

Spirituale ministerium, vita secundum Christumŗ. Sfântul IOAN GURĂ DE AUR, Omilia XX la Romani, PG, 60, col. 

597. 
37 Sfântul IOAN GURĂ DE AUR, Omilia XX la Romani, PG, 60, col. 597. 
38 Sfântul IOAN GURĂ DE AUR, Contra celor ce luptă împotriva celor ce duc viață monahală, I, PG, 47, col. 332. 
39 See: Rev. Prof. Dr. Ilie MOLDOVAN, În Hristos și în Biserică: Iubirea euharistică generatoare de viață și destin 
românesc, [In Christ and Church: The Eucharistic Love, Wellspring of Life and Romanian Destiny], Ed. Reîntregirea, 

Alba Iulia, 2011, 395 p. 
40 Steven RUNCIMAN, Marea Biserică în captivitate [The Great Church in Captivity], Ed. Sophia, București, 2013, 

transl. Mihai-Silviu Chirilă, p. 72. 
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Although he is an excellent moralist his keeps himself away from encouraging the rigidity of 

a set of moral laws which multiply endlessly. The Pharisees had 631 laws and innumerable other 

smaller prescriptions which the ordinary man had had to know and respect ad litteram in order for 

him to be able to consider himself ―righteous‖
41

. The Saviour denounces those kinds of legal habits: 

„But woe unto you, Pharisees! For ye tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass over 

judgment and the love of God: these ought ye to have done, and not to leave the other undone… 

Woe unto you also, ye lawyers! For ye lade men with burdens grievous to be borne, and ye 

yourselves touch not the burdens with one of your fingersŗ (Luke 11, 42-46). And Saint Paul the 

Apostle, a former Pharisee, proves the torpidity of the Judaic moral system, through the memorable 

expression: „the letter kills, but the spirit giveth lifeŗ (II Corinthians 3, 6). The moral system 

proposed by Saint John is a spiritual one, having its spring in the love of God and the mirroring of 

this eternal fresh spring in the daily behaviour of each of those who bear the name of Christ. 

His moral method is very eloquently presented in the homily ŖIn Vain, Every Mortal Is 

Worriedŗ, in the last eschatological dialogue between God and the world:  

Ŗ-        Why, God, do You not speak about the other evils? 

- Because I do not judge the sin but the inhumanity. I do not sentence those who have sinned, but 

those who have not repented. I sentence you for your inhumanity because though you have had 

such a great cure, mercy, still you have deprived yourselves from such a great beneficence. 

Thus, I rebuke your inhumanity, as root of all evil and disbelief. I praise the love of people as 

root of all virtues. I damn some to the endless fire, to others I offer the Kingdom of Heavensŗ
42

. 

 The personality and the writings of Saint John Chrysostom resembles today with the antic 

myth of the mountain temple: Everyone admires it but no one goes inside it. ―It is too high and 

inspires fear‖, some would say; ―From down here you can see it better‖, others would say; ―The 

road to it is long and hard‖, sigh others; ―The mountain on which it is located is inaccessible!‖ 

frown others. 

 In order to stimulate the interest of the priests, the students and the Christian believers 

towards this coryphaeus of faith, our obligations become obvious: 

1. To prepare an academic team able to yearly select and eventually edit themes of 

public interest from the works of Saint John Chrysostom. 

2. To publish, distribute and popularise the chrysostomian teachings whether in the 

classic format (brochures, handbooks, etc.)
43

, or online, as accessible as possible. 

3. To form university, high school, parish, monastic, etc. study and mission groups, 

having as object the acquirement, the thoroughness and the transfer of knowledge about the life and 

works of Saint John Chrysostom. 

4. To act in the direction of the practical guidance of students and of the faithful to a 

virtuous life following the example of Saint John Chrysostom. 
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POLITICAL DESTINIES IN BUCHAREST DURING 1918-1923 PERIOD 
 

Florin F. Nacu 

Researcher, ICSU ”C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova 
 

 
Abstract:The article reveals the way in which the unionist representatives, from Transylvania, Bessarabia 

and Bukovina had tried to continue their political destiny in Greater Romania, in 1918-1923. Usually the 
start of the Contemporary period of the Romanian  History is accepted by historians in 1918, after the Great 

Union. The period 1918-1923, from the Great Union to the Constitution of 1923 represents a period of 

transition from the Modern to Contemporary Romania. We can consider that, immediately after the Great 
Union international recognition in 1919-1920 Peace Conferences in Paris-Versailles, the political activists 

from the new united historical regions with Romania had understood that their people, united with the 

Modern Romania (Old Kingdom) might be represented. Also, they were a lot of supporters of the federalist 
ideas in Transylvania and Bukovina, in the borders of Austria-Hungary.  They had lost their influence, 

completely after 1920. But even the unionist activists considered that the new united territories might 

preserve their local administration which was not in accordance with the Romanian Constitution from 1866. 

In these conditions, some of the unionists decided to enter in the Bucharest political arena, creating the 
frame of a political fight with the Modern Romania politicians.  

 

Keywords: Great Union, Romanian politics, Transylvania, Bukovina, Bessarabia, political representatives  

 

 

I. Considerații și elemente  introductive 

 

România a devenit la 1 decembrie 1918 o țară de mărime medie în Europa, atingând maxima 

sa întindere teritorială. Actele plebiscitare de unire a Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei, 

Banatului, Crișanei, Maramureșului au fost recunoscute de către autoritățile de la București, care au 

făcut tot ce a fost posibil, în condiții vitrege, să sprijine Unirea. Anul 1918 nu debutase sub auspicii 

prea favorabile pentru România. Redusă teritorial la Moldova, unde se aflau Guvernul și 

parlamentul Constituțional, cu un guvern pro-german instalat la București, cu linia frontului 

stabilizată relativ pe linia Mărăști-Mărășești-Oituz, cu armata Rusiei Țariste în degringoladă, 

sfâșiată de Contrarevoluția Bolșevică din 25 octombrie/7 noiembrie 1917, cu Rusia Sovietică ieșită 

din Primul Război Mondial, prin pacea separată de la Brest-Litowsk din 3 martie 1918
1
, România a 

fost nevoită să încheie ea însăși pacea separată la 26 aprilie/7 mai 1918, la București, în condiții 

umilitoare. În acest context, s-a produs Unirea cu Basarabia. Condițiile favorabile de la sfârșitul 

toamnei anului 1918 (capitularea aliaților Germaniei: Bulgaria, Austro-Ungaria, Turcia), sprijinul 

Misiunii Militare Franceze din România, conduse de Generalul Henri Mathias Berthelot au dus la 

reintrarea României în război,la 10 noiembrie 1918, cu o zi înainte de semnarea Armistițiului de la 

Compiegne din 11 noiembrie 1918.  Ulterior s-au unit Bucovina
2
 și Transilvania, Banatul, Crișana, 

Maramureșul
3
. 

                                                             
 E-mail:florinnacu86@yahoo.ro  
1 Volodymyr Kubijovyţ (ed.), Ukraine Ŕ A Concise Encyclopaedia I. University of Toronto Press 1963, p.744. 
2 Constantin Kirițescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1918. Vol. 2, Editura Științifică și 

Enciclopedică, București, 1989, p.393. 
3 Ion Calafeteanu, Viorica-Pompilia Moisuc, Unirea Basarabiei și a Bucovinei cu România. 1917-1918.Documente, 

Editura Hyperion, Chișinău, 1995, p.333-341. 
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 România s-a confruntat cu dezaprobarea Aliaților la Conferințele de Pace de la Paris din 

1919-1920 în privința păcii separate. Totuși, elita politică românească de pe ambele versante ale 

Carpaților și de pe ambele maluri ale Prutului a încercat și a reușit să impună punctul de vedere al 

României, reușindu-se recunoașterea internațională a Marii Uniri, mai puțin a Basarabiei, care a fost 

lăsată pe seama negocierilor ulterioare cu Rusia Sovietică. 

 

II. De la unire la unificare 

 

Practic, drumul pe care s-a înscris România, după 1918 a fost acela de la unire către 

unificare. Regiunile nou integrate în România funcționau după legile fostelor imperii vecine, încă 

circulau monedele acestora, titlurile de valoare, orașele aveau privilegii fiscale, sistemele de taxare 

erau diferite, dreptul de vot era diferit față de cel din România, negustorii aveau anumite interese și 

anumite facilități. Totodată, în virtutea tratatelor internaționale, evreii din regiunile nou unite cu 

România primeau cetățenia statului român, în timp ce evreii din Vechiul Regat încă se supuneau 

legii naturalizării individuale.  

 Țăranii din România luptaseră pe front și pentru că li se promiseseră pământul și dreptul la 

vot, ceea ce impuneau modificarea legislației electorale și trecerea la votul universal. Reforma 

agrară presupunea corelarea sistemului de agrimensură, unificarea sistemului monetar, fiscal, 

sistemului de măsurare și control ale distanței, cantității. Regiunile românești care fuseseră sub 

dominație austro-ungară aveau o infrastructură net superioară Vechiului Regat, iar Vechiul Regat 

era mult mai dezvoltat decât Basarabia, de exemplu. Dobrogea și Cadrilaterul aveau și ele anumite 

lispuri organizatorice, deși problemele etnice și confesionale fuseseră oarecum rezolvate, rămânând 

însă cele economice. În aproape jumătate din România Mare (regiunile nou-unite cu România), nu 

se vorbea frecvent limba română, aceasta nu se preda în toate școlile, localitățile nu aveau nume 

românești, Biserica Ortodoxă  Română (încă dependentă canonic de Patriarhia de la 

Constantinopol) încă nu era prezentă canonic. Românii, majoritar etnic, au devenit prin forța 

evenimentelor majoritari politic, deși nu erau atât de activi economic, pe când minoritățile , altă dată 

singurele active politic și având monopolul economic se vedeau incluse în rândul minorităților, 

obligate să aibă aceleași drepturi cu ale românilor majoritari. 

 În plus, trebuie precizat că organismele românilor care au organizat adunările plebiscitare în 

regiunile istorice unite cu România au acționat ca organisme executive (guverne de facto), trecerea 

puterii de la aceste organisme executive către Guvernul de la București făcându-se nu fără emoții și 

discuții. Transilvănenii și bucovinenii au fost cei mai vocali, Iuliu Maniu și Iancu Flondor
4
 fiind 

adepți ai unui soi de autonomie internă a Transilvaniei și Bucovinei în cadrul României Mari. În 

Banat, administrația românească s-a instalat abia la 3 august 1919, după dispariția meteoricei 

Republici Autonome a Banatului.  

 Fruntașii români unioniști care au trebuit să se integreze în politica internă inițiată de la 

București erau nume mari precum Alexandru Vaida-Voevod, Iuliu Maniu, Vasile Goldiș, Octavian 

Goga,  Ion Inculeț, Iancu Flondor, Ion Nistor. 

 Ei trebuiau să se confrunte politic de acum cu politicienii de la București.  Abia se stinsese 

generația pașoptiștilor și o nouă generație se născuse. Exponenții cei mai importanți ai politicii de la 

București erau frații Ion (Ionel) I .C. Brătianu, Constantin (Dinu) I.C. Brătianu și Vintilă I.C. 

Brătianu, lideri ai Partidului Național Liberal. Însă, veneau din urmă lideri ca I.G. Duca, Constantin 

Angelescu, Gheorghe I. Brătianu, Gheorghe Tătărescu (liberali), Take Ionescu (liberal-conservator), 

Ion Mihalache, Vasile Kogălniceanu (exponenți ai țărănismului), A.C. Cuza, Nicolae Iorga 

(poporaniști cu accente spre naționalism), Constantin Stere (sămănătorist, originar din Basarabia), 

Mihail Manoilescu (corporatist),  Constantin Dobrogeanu-Gherea, Constantin Titel Petrescu 

(socialist) Acest partid, deși fusese în prima linie a politicii românești în anii Războiului de Întregire 

                                                             
4 Mircea Mușat, Ion Ardeleanu, Viața politică în România 1918 -1921,  Ediția a II-a completată, Editura Politică, 

București,  1976,  p.17-18. 
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Națională, se erodase. Mult mai rău stătea Partidul Conservator al lui Alexandru Marghiloman care 

primise eticheta de colaboraționist cu Germania (ocupantul) de care nu va putea scăpa eșuând 

politic în 1922, când nu a mai obținut niciun loc în Parlamentul României Mari.  Ionel Brătianu a 

avut intuiția să facă un joc politic abil. După ce, în perioada Conferințelor de Pace de la Paris, a 

făcut un pas în spate, trecându-l în prim-plan pe Alexandru Vaida-Voevod
5
 ca Președinte al 

Consiliului de Miniștri (și pentru ca câștiga simpatia Masoneriei –David Lloyd George, Georges 

Clemenceau erau masoni cunoscuți), Ionel Brătianu, ajutat de Constantin Argetoianu,un personaj 

din Oltenia, cu un ascendent puternic spre combinații politice l-a împins în prim plan pe Generalul 

Alexandru Averescu (‖tătuca țăranilor‖), lider al Ligii Poporului. Astfel PNL și-a revenit, reușind să 

conducă autoritar în perioada 1922-1926
6
,când acest partid practic a surclasat dinastia conducătoare 

a României, Nicolae Iorga spunând că Dinastia de Hohenzollern slujea Dinastiei de la Florica.  

 Alexandru Vaida-Voevod a fost primul lider de peste Munți care a ajuns în postul de 

Președinte al Consiliului de Miniștri (șef al Guvernului), după 1918. Basarabenii și bucovinenii au 

fost cei mai vitregiți în noul establishment de la București, Ion Inculeț și Iancu Flondor fiind 

miniștri fără portofoliu,cu sarcina de a veghea la unificarea Basarabiei, repsectiv Bucovinei. Iancu 

Flondor a fost ceva mai radical, el ridicându-se contra unor practici corupte ale Guvernului dela 

București, ieșind din scenă, în locul său fiind preferat mult mai docilul Ioan Nistor. 

 Ștefan Cicio Pop și Vasile Goldiș
7
 s-au aflat în prim-planul unificării Transilvaniei, în 

perioada la care ne referim. Ei au intrat în conflict cu Iuliu Maniu, care a decis că șansa de a 

supraviețui politic la București era să fuzioneze cu un partid în ascensiune de dincolo de Munți, în 

Vechiul Regat. Conservatorii lăsaseră un loc liber pe partea dreaptă a eșicherului politic de la 

București (deși, de dreapta, PNL avea viziuni progresiste), compatibilcu viziunea Partidului 

Național Român din Ardeal care era acum ‖fără obiect politic‖. Liderii ardeleni Alexandru Vaida-

Voevod,Vasile Goldiș și Ștefan Cicio-Pop (din 1905 au susținut ideea activismului considerată 

superioară celei de pasivism în lupta politică națională din Ardeal) au dezaprobat ideea apropierii 

lui Iuliu Maniu de Ion Mihalache din Muntenia. 

 De exemplu, în martie 1923, Iancu Flondor îi scria lui Iuliu Maniu: ‖ Tot timpul am urmărit 

cu cel mai viu interes acțiunea Dumneavoastră politică în vederea restabilirii dreptății și a 

legalității vieții politice din România întregită fiind și eu convins că viitorul țării și nației noastre 

este strâns legat de drept și legalitate, și că visul secular al unei Românii întregite, prospere și 

puternice nu este realizabil decât numai pe această cale‖
8
. 

 

III. Spre provocările politicii  românești contemporane  

 

 După 1926, anul înființării Partidului Național Țărănesc, prin fuziunea dintre formațiunile 

politice ale lui Iuliu Maniu și Ion Mihalache, pe scena politică românească s-a intensificat numărul 

ardelenilor în viața politică de la București. Iuliu Maniu, Alexandru Vaida-Voevod
9
, Octavian Goga 

au sprijinit ideea detronării liberalilor, după moartea Regelui Ferdinand I și a lui Ionel Brătianu în 

anul 1927, precum și ideea readucerii în țară a fostului principe Carol, care fusese exclus de la 

succesiune,  considerându-se că liberalii i-au forțat mâna regelui Ferdinand I. Totodată, 

intensificarea acțiunilor comuniștilor a impus liderilor de dreapta din România să lase deschisă 

                                                             
5 Stelian Neagoe, Oameni politici români, Editura Machiavelli, București, 2007, p. 707–712. 
6 Ion Bitoleanu, Din istoria României moderne: 1922-1926, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1981, p. 29. 
7 Gheorghe Șora, Contribuții privitoare la biografia lui Vasile Goldiș, Editura Extras din Crisia, 1979, p. 10 și urm. 
8 Gavril Irimescu, Scrisori către și de la Iancu Flondor din anii 1918-1924 privind viața politică românească, în 

"Codrul Cosminului", Analele Științifice ale Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, Seria Istorie, 2000-2001, nr. 
6-7, p. 401 și urm. 
9 Nicolae C. Nicolescu, Enciclopedia șefilor de guvern ai României (1862-2006), București,Editura Meronia,   

2006, p. 328–333 
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șansa formațiunilor de extrema dreaptă să poată contrabalansa influența extremei stângi, 

direcționate de către URSS, spre acțiuni destabilizatoare. 

 Practic, din 1923, scena politică românească a început să capete conturul specific Epocii 

Contemporane. Constituția din anul 1923 a fost văzută de către unioniștii din vechile regiuni 

istorice unite cu România drept un act de forță a liberalilor care au forțat adoptarea acesteia de către 

Parlamentul României. 

 Ca o linie generală, se cuvine să arătăm că România a parcurs din 1918 și până în 1923 un 

drum sinuos de la Marea Unire, către unificarea politică, legislativă, adminsitrativă, economică, 

fiscală. Au rămas în urmă dezvoltarea unitară a infrastructurii și atragerea în ‖politica mare‖ a 

liderilor din vechile regiuni istorice. Mihai Moruzov, celebrul șef al serviciilor secrete din perioada 

interbelică a raportat faptul că Basarabia era deja penetrată informativ de către structurile militare 

de spionaj sovietic și că pierderea Basarabiei de către România urma să fie o chestiune de timp. 

 

IV. Concluzii 

 

 Nu este de mirare, de ce după 1944, ținta autorităților române, coordonate strict de către 

Moscova a fost aceea de a îndepărta elita care contribuise la Marea Unire din 1918, în special elita 

basarabeană și bucovineană, atât cât mai era la acel moment. Cel mai tragic sfârșit l-au avut Iuliu 

Maniu, ca și colegul său de alianță Ion Mihalache sau adversarul lor Gheorghe I. Brătianu. Evident, 

o parte din așa zisa lor ‖vină‖ a fost atitudinea față de activiștii comuniști în perioada interbelică și 

sprijinul lor pentru acțiunile de extrema dreaptă
10

. 

 În concluzie, politica internă a României Mari, a cunoscut o confruntare între politicienii din 

Vechiul Regat și cei din regiunile istorice unite cu Patria Mamă. Aceste confruntări au avut accente 

de duritate și au degenerat, ceea ce a subminat poziția României pe plan european. Practic România 

Mare s-a părbușit în 1940 din cauza absenței unei politici interne și externe unitare. Alianțele 

regionale interbelice, absența acordului final cu URSS, apropierea de extrema dreaptă europeană, 

neglijarea relației cu Franța și Marea Britanie s-au dovedit a fi fatale. 
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Abstract: In our endeavour, we have tried to shed a new light on the history of commerce from Craiova, 

accentuating the activity of Ŗthe Jews entrepreneursŗ, who functioned in the locality. The information 

gathered until the present moment, indicates the living within the community, besides the Romanians of 
majority, of some families of Jews, not very numerous, but well-organised, who enjoyed financial stability, 

and who became renowned as a significant presence in the economic dynamic of the locality. The 

reconstruction of the most important moments was realised owing to the documents kept in the archives, and 
few written confessions, and we have the firm conviction that the lists that we have drawn-up can be made 

complete in the future, with relevant names and facts, in certain periods of time. 
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 La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea Craiova devine un oraş 

agreabil pentru negustori, meşteşugari şi mici industriaşi. Morile şi brutăriile ocupau un loc 

important în cadrul industriei locale, tăbăcăriile şi-au diversificat producţia, pentru prelucrarea 

lemnului existau ateliere în care se fabricau trăsuri şi mobilă la comandă, iar pe principalele artere 

de comunicaţie se întâlneau la tot pasul manufacturi, coloniale, galanterii, pielării, papetării, 

cesornicării, bijuterii, pescării etc. Un rol important în formarea şi consolidarea oraşului, şi în 

evoluţia acestuia l-au avut, alături de români, comunităţile de străini: greci, bulgari, sârbi, evrei, 

nemţi, francezi, englezi ş.a. 

În evoluţia economică a oraşului Craiova, întreprinzătorii evrei
1
 – de care ne vom ocupa în 

materialul de faţă – s-au remarcat ca negustori, industriaşi, bancheri, comercianţi, funcţionari, 

medici, avocaţi, tipografi etc. Am încercat, cu această ocazie, să urmărim ocupaţiile evreilor 

craioveni, aşa cum sunt ele consemnate în informaţiile statistice, în documentele de arhivă şi în 

diferite surse edite. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în Registrul Camerei de 

Comerţ Craiova erau înregistrate opt manufacturi en gros, cele mai căutate aparţinând evreilor. Sub 

firma comercială „Benvenisti&Eskenasy‖ şi având parteneri pe Israel  Eschenasy şi Iacob Isak 

Benvenisti, în str. Lipscani, la nr. 30, a funcţionat între anii 1881-1919 cea mai importantă 

                                                             
 Materialul de faţă face parte din programul de cercetare: Dezvoltarea economico-socială, politică şi culturală a 
Olteniei istorice, condiţie a integrării în comunitatea euroregiunilor, proiectul: Amprenta minorităţilor entice asupra 

dezvoltării sociale şi economice a Olteniei (1866-1948). 
1 În ceea ce priveşte importanţa şi numărul ei, comunitatea evreiască din Craiova a fost printre cele mai mari din 

Oltenia. Numărul evreilor din mediul urban a cunoscut o creştere constantă. Dacă în anul 1838, la Craiova erau 
consemnaţi 495 de evrei, la recensământul din anul 1899, în localitate erau înscrişi 2.891 de evrei, în Etnolog Emil  

Ţîrcomnicu, Folclorist Florenţa Simion, Aspecte istorice şi etnologice ale minorităţilor din Oltenia. Credinţe, obiceiuri 

şi tradiţii, în Carmen Ionela Banţa (coord.),  Minorităţile din Oltenia. Studii culturale, Târgovişte, Editura Bibliotheca 

Târgovişte, 2015, p. 49. 
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manufactură en gros
2
. În aceeaşi perioadă, fraţii Aşer Eskenasy sunt menţionaţi la Camera de 

Comerţ cu o manufactură în str. Unirii şi cu activitate din anul 1884. Aceeași listă îl consemnează, 

pentru finele secolului al XIX-lea (1863), pe Ioseph Eskenasy, care îşi desfăşura activitatea în str. 

Lipscani. Societățile administrate de Mircouch&Max de Mayo, cu sediul în str. Unirii, şi anul de 

debut 1890, Rafael I. Penchas, în str. Copertari, nr. 9, şi anul de începere 1865
3
 și Avram Cohen

4
 

încheie lista manufacturilor en gros, administrate de evrei în localitatea Craiova.   

Pentru sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, statisticile studiate 

înregistrează, în oraşul Craiova, 50 de manufacturi en detail. Nu suntem în măsură să îi precizăm pe 

toţi proprietarii acestora, dar putem aminti câţiva evrei, identificaţi de noi, în sursele studiate. Pe str. 

Elca, la nr. 1, în anul 1890 activa Osias Silberberg
5
. În imediata vecinătate, la nr. 2 şi aproximativ în 

aceeaşi perioadă de timp (1892) şi-a deschis societatea Asher Bercovici, iar la nr. 3, David A. 

Penchas funcţiona cu acelaşi obiect de activitate încă din anul 1885
6
. În str. Lipscani, au funcţionat 

manufacturile administrate de către Bernard Feldman, Leon I. Baruch şi Eschinazi A. Efraim
7
, iar în 

str. Justiţiei, din anul 1897 este consemnată manufactura lui Iancu I. Esckenasy
8
.  

În domeniul confecţiilor de dame, a activat evreul David Baruch, cu sediul în str. Copertari, 

nr. 41 şi cu societatea înmatriculată încă din anul 1862
9
. Hăinarii cei mai cunoscuţi au fost A. 

Braunştein, Bernard Ioseph, Haim Schevach şi Isac Bernştein
10

. Nu a trecut neobservat nici 

magazinul de modă administrat de Hermina Goldemberg, din str. Lipscanii Noi, nr. 197, care era 

cunoscut încă din anul 1893.  

Din cei şase pălărieri înregistraţi în listele Camerei de Comerţ Craiova, la finele secolului al 

XIX-lea, trei erau evrei. Astfel, pe str. Unirii s-au impus Albert Roth şi Louis Barer
11

, în timp ce în 

str. Madona Dudu a activat, din anul 1897, Albert Landau
12

.  

Cele mai apreciate magazine de stofe au fost adjudecate tot de reprezentanţii acestei 

minorităţi. În str. Unirii a funcţionat magazinul administrat de Isach I. Cohen, iar în str. Lipscani, cu 

începere din anul 1869, s-a deschis un „mare magazin de postavuri‖, proprietar fiind Leon M. 

Eschenasy
13

. Între anii 1895-1908, magazinul s-a aflat sub directa îndrumare a fraţilor Isak şi 

Marcus Leon Eschenasy şi sub firma socială „Leon M. Eschenasy Fii‖
14

. 

La finele secolului al XIX-lea, galanteriile cele mai cunoscute au funcţionat pe str. Unirii şi 

au aparţinut lui Gherman Filip Lazăr, Lazăr Benvenisti şi S. Benvenisti
15

. Emanoil David, venit de 

                                                             
2 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Dolj, fond Tribunalul Judeţului Dolj, dosar  99/1884, f. 19 (în continuare se 

va cita: S.J.A.N. Dolj). 
3
 C. I. Băicoianu, Istoria politicei noastre monetare şi a Băncii Naţionale (1880-1914), vol II, partea I, Bucureşti, 1932, 

p. 52; Georgeta Ghionea, Istoria băncilor urbane din Oltenia, în date, statistici şi corespondenţă (1880-

1948),Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2015, p. 56.   
4 Georgeta Ghionea, op. cit., p. 59. 
5 Dinică Ciobotea, Marusia Cîrstea, Ion Zarzără, Documente economice privind circumscripţia Camerei de Comerţ şi 

Industrie Dolj (1865-1949), Craiova, Editura Universitaria, 2015, p. 154. 
6 Ibidem. 
7 Eschinazi A. Efraim a practicat comerţul de manufactură, sub firma socială „La Filip‖, în str. Lipscani, la nr. 63, în 

intervalul 1900-1933, în  S.J.A.N. Dolj, fond Camera de Comerţ şi de Industrie Craiova, firme sociale, dosar 77/1931, 

ff. 2-4; Monitorul Oficial, nr. 146, sâmbătă 27 iunie 1931, p. 8.300 (în continuare se va cita: M.O.). 
8 Dinică Ciobotea, Marusia Cîrstea, Ion Zarzără, op. cit., p. 155. 
9 Ibidem, p. 144. 
10 Ibidem, p. 150. 
11 Gheorghe Gherghinescu, Banca Naţională a României. Sucursala Craiova. Băncile în „Cetatea Bănieiŗ, vol. I., 

Bucureşti, Editura Oscar Print, 2015, p. 62; Georgeta Ghionea, op. cit., p. 57. 
12 Dinică Ciobotea, Marusia Cîrstea, Ion Zarzără, op. cit., p. 157. 
13 Georgeta Ghionea, Întreprinzători evrei din trecutul Craiovei. Familia Eschenasy, în Mihaela Bărbieru, Lucian 
Dindirică (coord.), O viață în slujba cercetării. In honorem Cezar Avram, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2016, 

p. 498. 
14 Ibidem. 
15 Dinică Ciobotea, Marusia Cîrstea, Ion Zarzără, op. cit., p. 153. 
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la Brăila, în anul 1883, avea „cel mai mare magazin de încălţăminte din Oltenia‖, cunoscut după 

emblema „Bazarul de Viena‖
16

. 

În Craiova, ceasornicarii şi bijutierii evrei erau căutaţi şi apreciaţi încă de la sfârşitul 

secolului al XIX-lea. În Anuarul comercial pe anul 1898, la categoria ceasornicari sunt înregistrate 

13 firme, dintre care şase au fost administrate de reprezentanţii acestei minorităţi. Pe str. Unirii au 

activat Adolf Ebner (magazin de bijuterii şi ceasornicărie, la nr. 133
17

), G. Rosenstein, S. 

Silberman, în str. Lipscanii Noi au funcţionat ceasornicăriile administrate de Iosef N. Eskinasy şi 

Ignatz Bauch, iar în str. Lipscani şi-a desfăşurat activitatea B. Silberman
18

. Cinci bijutieri găsim 

menţionaţi, în acelaşi anuar comercial, toţi evrei. În str. Madona Dudu au funcţionat societăţile 

administrate de A. Glonştein, Bernard Kraidman şi M. Silberman, iar în str. Unirii, cele administrate 

de B. M. Schulder şi Moisi A. Mendel&Fii
19

. 

Şase agenţii de comision erau administrate de evrei la finele secolului al XIX-lea, iar Aron 

A. Raff, D. Raff, Herman A. Ştern, I. Khon&C-ie, Leon I. Braunştein
20

, Leopold Kraus sunt doar 

câteva nume de comisionari cunoscuţi în localitate. Din cei 20 de tinichigii, înregistraţi la Camera 

de Comerţ, „19 au fost evrei‖
21

. În str. Lipscanii Noi      i-am identificat pe următorii: Avram 

Sarovitz, Avram I. Eschinasy, Lazăr Hebstein, David Andelman, Erman Lingher, Simion Barer, 

Solomon Lax, Simion Legner
22

, în str. Lipscani şi-a avut sediul, Solomon S. Isac, iar în str. 

Libertăţii am identificat pe Samuel Nadel. Din listă putem menţiona şi pe următorii evrei: Avram 

Grunbaum, Gustav Menhorth, Ignat Marcus Clein
23

 şi Moise Feder
24

. 

Evreii craioveni şi-au adecvat iniţiativele împrejurărilor. Singurul alamagiu consemnat în 

statisticile studiate a fost evreul Tobias Hirsch Ioseph (str. I. C. Brătianu, nr. 49, începea activitatea, 

în anul 1883), iar Isac Leon, din str. Madona Dudu, a fost singurul poleitor de rame.  

Încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, evreii s-au implicat şi în industria locală. Iată o listă 

a celor mai importante fabrici şi ateliere din Craiova, care funcţionau în anul 1892 şi erau 

administrate de evrei
25

. 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Felul activităţii Adresa 

 

1. Eser Eschinas Moară cu abur str. Abatorului, nr. 58 

2. Moisi A. Mendel et fiu Moară cu abur str. Bucovăţ, nr.76 

3. Isac Beligrădeanu Iosef et fiu Moară cu abur str. Barbu Catargiu 

4. Iosif Lachman Atelier mecanic str. Bucovăţ 

5. Ralian Samitca Tipografie-atelier str. Justiţiei 

6. Filip Lazăr Tipografie-atelier str. Lipscani, nr. 22 

7. David Benvenisti Tipografie-atelier str. Primării, 11 

 

                                                             
16 Gheorghe Gherghinescu, op. cit., p. 424. 
17 Ibidem. 
18 Dinică Ciobotea, Marusia Cîrstea, Ion Zarzără, op. cit., p. 143. 
19 În anul 1906 societatea cu firma socială „Moisi A. Mendel&Fii‖ avea ca obiect de activitate: „comerţul cu bijuterii, 

moară cu aburi, exploatări de păduri, şi în fine, orice fel de întreprindere cu caracter comercial‖. Firma a fost radiată în 

anul 1940, în S.J.A.N. Dolj, fond Camera de Comerţ şi de Industrie Craiova, dosar 346/1931, f. 11. 
20 Braunştein Leopold (n. Brăila, 23 aprilie 1863), firma comercială „Braunştein Leopold‖, cu obiectul de activitate: 

comisionar, sediul în str. Liceului, la nr. 12, începea comerţul la 10 octombrie 1894, în M.O. nr. 157/10 iulie 1931, p. 

8.854. 
21 Cezar Avram, Dinică Ciobotea, Virgil Joiţa, Vladimir Osiac, Ion Pătroiu, Ileana Petrescu, Istoria comerţului în sud-

vestul României, sec. VIII-XX, Craiova, Editura de Sud, 1999, p. 258.  
22 Dinică Ciobotea, Marusia Cîrstea, Ion Zarzără, op. cit., p. 161. 
23 Cezar Avram, Dinică Ciobotea, Virgil Joiţa, Vladimir Osiac, Ion Pătroiu, Ileana Petrescu, op. cit., p. 258.  
24 Georgeta Ghionea, op. cit., p. 57. 
25 S.J.A.N. Dolj, fond Prefectura Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 105/1892, ff. 107-110; Dinică Ciobotea, Marusia 

Cârstea, Ion Zarzără, op. cit., pp. 116-117. 
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Tipografii cei mai cunoscuţi au fost evrei. Iosif Legătorul „care de la 1858 se iscăleşte cu 

Samitca‖
26

, îşi începea activitatea în jurul anului 1835 ca „legător de cărţi‖. În anul 1846, acesta a 

achiziţionat instalaţia tipografică a lui Constantin Leca transformând legătoria în tipografie
27

. S-a 

asociat cu Iancu Moisi (Taubmann), lucrând sub firma „Iosif Samitca şi Iancu Moisi‖, în intervalul 

1846-1863. Între 1863-1864, firma a fost condusă de Iosif Samitca şi fiul său cel mare Ralian. Din 

anul 1864, documentele ne indică o asociere între Iosif Samitca şi profesorul Th. Macinca, sub 

firma socială Th. Macinca&Samitca
28

,  asociere care a durat până în jurul anului 1873, când Iosif 

Samitca  s-a retras şi a cedat propria parte fiului său, Ralian Samitca. În intervalul de timp 1873-

1878, societatea a funcţionat sub conducerea lui Th. Macinca şi Ralian Samitca. Din anul 1886, 

documentele menţionează asociaţia sub firma socială Ralian şi Ignat Samitca
29

. După Primul 

Război Mondial, societatea apare în documente cu denumirea de Scrisul Românesc
30

. 

Tipografia „Philip Lazăr‖ era instalată la Craiova, în anul 1874, iar din anul 1880 figurează cu 

numele de Filip Lazăr. În anul 1884, era înregistrată ca „Tipografia Română‖, în anul 1893, apare 

cu denumirea de „Tipografia Română Filip Lazăr&Comp‖, apoi „Filip Lazăr Succesor‖, iar din anul 

1901, Tipografia Lazăr. În jurul anului 1903 a fost desfiinţată
31

. Tipografia Fraţii Benvenisti (Sandu 

şi David) a început să funcţioneze în anul 1876. Din jurul anului 1890 a funcţionat cu denumirea de 

„Tipografia David Benvenisti‖
32

. 

În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, „casele de bancă‖ care funcţionau la Craiova 

aparţineau evreilor. Tot evrei au fost şi cei mai mulţi zarafi înregistraţi, în documente.  

Tabel cu principalii bancheri, zarafi din Craiova (sfârşitul secolului al XIX-lea)
33

. 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Bancher, zaraf  

1. Asericu Eskenasy Zaraf 

2. Morinicu Penchas Zaraf/bancher 

3. Heinricu Lazăr Zaraf 

4. Măcicu Penchas Zaraf 

5. Mayer Cohen Zaraf 

6. M. E. Solomon Zaraf 

7. Moscũ D. Semo Zaraf 

8. Rafael Penchas Zaraf 

9. David Alire Ascher Zaraf 

10. Avram Elŷ Zaraf 

11. Levi Iacob Zaraf 

12. Fraţii Aşer Eskenasy Bancheri 

13. Rafael S Penchas, Fii Bancheri 

14. Poumay& Făreanu Bancher 

15. Fermo Lazăr fiu Bancher 

  

                                                             
26 Prof. C. D. Fortunescu, Începuturile tipografiei în Craiova, în „Almanahul Graficei Române‖, 1926, pp. 120-121. 
27 Ibidem. 
28 Tipografia T. Macinca a funcţionat în intervalul 1860-1864. Ulterior, proprietarul a cedat instalaţia lui Samitca, 

devenind asociat până în anul 1876. Instalaţia era în str. Unirii, pe locul unde mai târziu a funcţionat Banca Olteniei, în 

Prof. C. D. Fortunescu, art. cit., în loc. cit.,p. 121. 
29 Ignat Samitca, în „Almanach tipografic‖, Anul VI, nr. 6/1903, pp. 60-61. 
30 Niculae Th. Ionniţiu, Istoria Editurii Româneşti, Bucureşti, Editura Cartea Românească, f.a., p. 143. 
31 Prof. C. D. Fortunescu, art. cit., în loc. cit., p. 121. 
32 Ibidem. 
33 S.J.A.N. Dolj, fond Tribunalul Judeţului Dolj, dosar 50/1865, f. 1; Idem, dosar 408/1895, f. 1; Idem, dosar 302/1884, 

f. 9; Idem, dosar 388/1888, f. 2; C. I. Băicoianu, Istoria politicei noastre monetare şi a Băncii Naţionale (1880-1914), 

vol II, partea I, Bucureşti, 1932, p. 51; Georgeta Ghionea, op. cit., pp. 55-56. 
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 Diversitatea negustorilor şi meseriaşilor evrei de la sfârşitul secolului al XIX-lea este 

elocventă. Lista nu se opreşte la numele şi ocupaţiile prezentate mai sus. Din statisticile studiate 

aflăm că întreprinzătorii evrei au avut şi alte ocupaţii, iar dintre acestea le enumerăm pe 

următoarele: cizmari (Marcu Leon), mecanici (Isac I. Ligi), pielari (Max Salom, Isac M. 

Balunstein), sticlari (Hirsch Efraim), marchitani (Avram M. Rosenzweig), farmacişti (Ed. 

Konteschweller) etc.  

Dintre evreii stabiliţi în Craiova, vom prezenta, în continuare câţiva negustori cu firme 

individuale, înregistrate la Camera de Comerţ şi de Industrie Craiova, în perioada interbelică. 

Astfel, dintre comercianţii evrei care şi-au desfăşurat activitatea pe str. Lipscani, îl menţionăm pe 

Alcalay M. Iosef (n. Craiova, 16 octombrie 1876). La nr. 32, acesta avea înregistrată o societate, 

recunoscută după emblema „Depozitul Naţional‖, cu următorul obiect de activitate: „postăvărie, 

manufactură şi haine gata‖. Societatea şi-a început activitatea în anul 1927, iar în anul 1931, figura 

la Camera de Comerţ cu o sucursală în str. Lahovari nr. 6, sucursală recunoscută după emblema „La 

postăvăria Naţională‖
34

. La câteva case distanţă (nr. 41), se găsea firma de „pielărie şi articole de 

cizmărie‖, proprietatea lui Moritz-Moise Grimberg (n. Focşani, 28 decembrie 1889). Recunoscută 

după emblema „La ucenicul vienez‖, societatea şi-a început activitatea la 12 februarie 1914 şi a 

funcţionat mai bine de două decenii
35

. În imediata apropiere, la nr. 42, şi-a derulat afacerile 

comerciale de „manufactură, galanterie şi mărunţişuri‖, Derera Nachmann (n. Craiova, 15 aprilie 

1889). Societatea şi-a început activitatea la 12 februarie 1920 şi a funcţionat sub emblema „La Leul 

African‖
36

. În clădirea cu nr. 65 a activat firma lui Iosef Semo. Nu cunoaştem cu precizie data 

începerii activităţii sale, sursele studiate ne indică faptul că, la data de 22 mai 1931, solicita radierea 

societăţii pentru „comerţul de manufactură şi mărunţişuri en detail‖
37

. În aceeaşi zonă, la nr. 75, era 

înmatriculată, la 14 august 1926, postăvăria lui Bercu Schwartz (n. Bucureşti, 14 aprilie 1897). 

Societatea a funcţionat sub egida unei embleme semnificative „Postăvăria Nouă‖
38

. 

Pe str. Alexandru Lahovary, în spaţiul comercial de la nr. 23, Rahmil Iacob a administrat o 

societate comercială care a avut următorul obiect de activitate: „fabrică de pălării, furnituri de 

mode, atelier de confecţiuni, galanterie, manufactură, piei brute, cu derivatele lor‖. Societatea, care 

şi-a început activitatea în anul 1924 şi care în anul 1931 înregistra o sucursală în str. Horezu nr. 5, a 

avut de-a lungul timpului mai multe embleme: „Unic‖, „Unica‖, „Unici‖, „Unicum‖
39

. Pe aceeaşi 

stradă (Alexandru Lahovary), la nr. 125, cu începere din anul 1924, Albert Levy (n. 20 ianuarie 

1881) a desfăşurat următoarea activitate: „tinichigerie, marchitănie şi mărunţişuri‖, sub emblema 

„La Severineanu‖
40

. 

Pentru perioada de care ne ocupăm, documentele menţionează pe str. Unirii, la nr. 56, cu 

începere din 2 iunie 1931, magazinul de „încălţăminte endetail – La Cisma Regală‖, administrat de 

Moscu Victoria-Ventura (n. 1876, Calafat)
41

. Pe aceeaşi arteră comercială, la nr. 72, a fost 

înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie Craiova, în anul 1929, magazinul pentru „parfumerie, 

articole de toaletă, cauciucuri, pansamente, articole de igienă‖, proprietatea lui Brill Albert (n. 15 

februarie 1901, Craiova)
42

. 

În anul 1925, Avram S. Levy (n. 28 iulie 1893) înscria în Registrul Comerţului o societate, 

cu obiectul de activitate „articole de menaj, sticlărie, mărunţişuri, galanterie, fierărie, coloniale‖, cu 

sediul în Piaţa Mareşu, nr. 139. Societatea sa a funcţionat sub emblema „La Speranţa‖
43

. Pe str. 

                                                             
34 M.O., nr. 157/10 iulie 1931, p. 8.853. 
35 M.O., nr. 154/7 iulie 1931, p. 8.701. 
36 M.O. nr. 173/29 iulie 1931, p. 9.670. 
37 M.O., nr. 158/11 iulie 1931, p. 8.909. 
38 M.O., nr. 154/7 iulie 1931, p. 8.698. 
39 M.O., nr. 157/10 iulie 1931, p. 8852. 
40 Ibidem, p. 8.853. 
41 M.O., nr. 127/4 iunie 1931, p. 7.144. 
42 M.O., nr. 154/7 iulie 1931, p. 8.702. 
43 M.O., nr. 157/10 iulie 1931, p. 8853. 
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Madona Dudu, la nr. 7, Heinrich Hersohn (n. 25 august 1902) a deschis cu începere din anul 1931 o 

farmacie
44

. Pe aceeaşi arteră comercială, la nr. 40, cu obiectul de activitate „coloniale, pielărie, 

sticlărie şi mărunţişuri‖, din anul 1925, a funcţionat societatea lui Herşcu Segal (n. comuna Hârlău, 

Botoşani, 11 februarie 1894)
45

, iar la nr. 41, Iacob H. Cohen (n. 9 august 1874, Craiova) a 

administrat din anul 1903, un magazin de încălţăminte, recunoscut după emblema „La Pielea 

Verde‖
46

. 

În memoria locuitorilor urbei au rămas şi următorii evrei: Herşcovici Artur (n. Roman, 15 

august 1874), obiectul de activitate „ceaprazărie militară şi civilă‖, emblema „La Dorobanţu‖, cu 

sediul în str. Justiţiei, nr. 20 a început comerţul în anul 1914
47

; Raşela Barasch-Schvartz (n. 

Craiova, 1 noiembrie 1891), obiectul de activitate „confecţii, manufactură şi mărunţişuri‖, str. Elca, 

nr. 6, a început comerţul la 2 Decembrie 1921
48

; Brüll Isac (n. Craiova, 15 august 1861), obiectul de 

activitate „magazin de încălţăminte‖, emblema „La Parcul Regal‖, str. Tache Ionescu, nr. 22, 

începea comerţul la data de 1 aprilie 1927
49

; Mişu Eskenasy
50

 își începea activitatea la 14 iunie 

1926, pentru „agentură şi comision, import şi export de cereale, consignaţiuni şi depozit de 

mărfuri‖, în str. Târgului, nr. 2, cu emblema: Oficiul Comercial
51

; Sason R. Penchas (n. 21 august 

1873, Craiova), firma socială „Sason R. Penchas‖, pentru „agentură şi comision de cereale‖,  str. Sf. 

Dumitru, nr. 4, începe comerţul în iulie 1929
52

; Leon R. Avram, zis Albert (n. Bucureşti, 19 

decembrie 1900), obiectul de activitate „magazin de mărunţişuri‖, cu emblema „La zece mii de 

articole‖, str. Emil Gârleanu, nr. 1, începea comerţul la 27 mai 1931
53

. 

Ceasornicari, tinichigii, croitori, bijutieri, comercianţi evreii s-au afirmat ca o prezenţă 

semnificativă în dinamica socio-economică a oraşului Craiova. În general şi-au adecvat iniţiativele 

împrejurărilor venind cu contribuţii personale prin care s-au impus în cadrul comunităţii locale. Au 

existat domenii în care au deţinut supremaţia cum a fost cazul tipografilor (Samitca, Benvenisti, 

Lazăr). Abilitatea de a întrebuinţa creditul şi arta de a face să circule rapid capitalul au fost numai 

câteva dintre calităţile care i-au impus, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, în îndeletnicirile 

financiare ale oraşului. Prezentarea ocupaţiilor şi a unităţilor comerciale, cu descrierea sumară 

realizată mai sus este departe de a fi reuşit să surprindă totalitatea societăţilor care au funcţionat în 

oraşul Craiova şi care au fost patronate de reprezentanţi ai acestei minorităţi. 

 

BIBLIOGRAPHY 

 

Băicoianu, C. I., Istoria politicei noastre monetare şi a Băncii Naţionale (1880-1914), vol 

II, partea I, Bucureşti, 1932. 

Cezar, Avram, Dinică, Ciobotea, Joiţa, Virgil, Osiac, Vladimir, Pătroiu, Ion, Petrescu, 

Ileana, Istoria comerţului în sud-vestul României, sec. VIII-XX, Craiova, Editura de Sud, 1999. 

Ciobotea, Dinică, Cîrstea, Marusia, Zarzără, Ion, Documente economice privind 

circumscripţia Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj (1865-1949), Craiova, Editura Universitaria, 

2015. 

Gherghinescu, Gheorghe, Banca Naţională a României. Sucursala Craiova. Băncile în 

„Cetatea Bănieiŗ, vol. I., Bucureşti, Editura Oscar Print, 2015. 

                                                             
44 M.O., nr. 127/4 iunie 1931, p. 7.144. 
45 M.O., nr. 174/30 iulie 1931, p. 9.719. 
46 M.O. nr. 157/10 iulie 1931, p.8.857. 
47 Ibidem, p.8.854. 
48 M.O. nr. 173/29 iulie 1931, p. 9.672. 
49 M.O. nr. 157/10 iulie 1931, p.8.854. 
50 Mişu Eskenasy, născut la 1 februarie 1898, Roşiori de Vede, în S.J.A.N. Dolj, fond Camera de Comerţ şi Industrie 
Craiova, Firme Individuale, dosar 118/1931, f. 1; M.O. nr. 173/29 iulie 1931, p. 9.670. 
51 M.O., nr. 173, 29 iulie 1931, p. 9.672. 
52 M.O., nr. 157, vineri 10 iulie 1931, p. 8.851. 
53 M.O., nr. 125, marţi 2 iunie 1931, p. 7.089. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1500 

 

Ghionea, Georgeta, Istoria băncilor urbane din Oltenia, în date, statistici şi corespondenţă 

(1880-1948),Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2015.   

Ghionea, Georgeta, Întreprinzători evrei din trecutul Craiovei. Familia Eschenasy, în 

Mihaela Bărbieru, Lucian Dindirică (coord.), O viață în slujba cercetării. In honorem Cezar Avram, 

Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2016. 

Prof. C. D. Fortunescu, Începuturile tipografiei în Craiova, în „Almanahul Graficei 

Române‖, 1926.  

Ionniţiu, Niculae Th., Istoria Editurii Româneşti, Bucureşti, Editura Cartea Românească, f.a. 

Monitorul Oficial, numere: 127/4 iunie 1931; 146/27 iunie 1931; 154/7 iulie 1931; 157/10 

iulie 1931; 158/7 iulie 1931; 173/29 iulie 1931; 174/30 iulie 1931.   

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Dolj, fond Tribunalul Judeţului Dolj, dosare: 

99/1884; 50/1865; 302/1884; 388/1888; 408/1895. 

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Dolj, fond Prefectura Dolj, Serviciul 

Administrativ, dosar 105/1892. 

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Dolj, fond Camera de Comerţ şi de Industrie 

Craiova, dosare: 77/1931; 346/1931. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1501 

 

LASCĂR LUȚIA – SCRIITOR ȘI EROU BUCOVINEAN AL PRIMULUI RĂZBOI 

MONDIAL 
 

Cristian Alexandru Boghian 

PhD.,   „Bucovina” Institute of Rădăuți 
 

 
Abstract:„No sacrifice is too great when it is made for the good of the nationŗ was the political creed of the 

writer Lascăr Luția which was among the first to give his life as a volunteer from Bukovina during the First 
World War. Alongside many other volunteers from Bukovina which sacrificed themselves for the cause of 

Greater Romania on all battlefields, soldiers which even the great historian Ion Nistor mentions in his 

speeches in the Romanian Senate, Lascăr Luția heroically died in the battles of Neajlov on the 21
st
 of 

November 1916 at only 21 years of age. Even though he passed away young, his legacy also includes 

numerous publications and translations, beginning with a correspondence article for Luceafărul and 

Tribuna from Arad even since he was a pupil in school. Having the literary pseudonym „I.T. Laisŗ, he 
collaborated with Tribuna, Romanul, Epoca, Viitorul, Neamul Romanesc, Viața Nouă from Cernăuți. 

 

Keywords: Lascăr Luția, First World War, young writer, military hero, volunteer from Bukovina  

 

 

O personalitate suceveană mai puțin cunoscută, dar care are totuși dedicată o stradă în 

municipiul Suceava, lui Lascăr Luția îi este atribuită calitatea de scriitor, publicist, traducător și 

erou bucovinean al Primului Război Mondial de către mulți autori și martori ai vremii. Mort pe 

front la 21 de ani, merită menționat faptul că el avea un crez politic pe care nu se sfia să-l 

amintească mereu: „nici un sacrificiu nu este prea mare atunci când îl faci pentru binele neamului‖
1
. 

Literatura de specialitate dedică mai mereu doar câteva rânduri despre Lascăr Luția, astfel încât 

această lucrare constituie un prim demers în cercetarea mai aprofundată despre viața și activitatea 

culturală a acestei figuri bucovinene ce ar merita o mai mare recunoaștere, mai ales prin prisma 

simbolismului sacrificiului său.  

La debutul Marelui Război, românii din Transilvania, precum și cei din Bucovina și Banat, 

au fost încadrați în armata Imperiului Austro-Ungar și au fost forțați să meargă pe frontul armatelor 

Puterilor Centrale. Nedorind să lupte contra românilor, o bună parte din ei, cu mari sacrificii și 

trecând prin multe primejdii reușesc să traverseze munții Carpați și să se înroleze voluntar în armata 

română
2
, unii dintre ei fiind și intelectuali, scriitori, publiciști sau traducători. Îi amintim aici pe Ion 

Grămadă, Lascăr Luția, Ion Cocârla-Leandu, Temistocle Bocancea,
3
 Mihail Săulescu, Constantin T. 

Stoika, Ion Trivale, A. Mateevici, Andrei Naum,, N. Vulovici
4
. Vorbim aici de scriitori cu o 

puternică conștiință națională și care, potrivit lui Dan Gulea, „se exprimau public în acest spirit, al 

glorificării războiului, conducătorilor lui, în ultimă instanță tributari unui sentiment al Patriei, scrisă 

cu majusculă, mai importantă decât individualitatea‖
5
. În galeria eroilor neamului sunt înscrise și 

numele altor bucovineni: Iustin Breabăn, Ambrozie și Silvestru Micuțariu, Dumitru Mihalaș, Vasile 

Popescu, Teodor Turturean
6
. 

                                                             
1 Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, volumul I, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera‖ Suceava, 2004, p. 651. Vezi și 

Mircea Grigoroviță, Din istoria culturii în Bucovina (1775-1944), Editura Didactică și pedagogică, R.A., București, 

1994, p. 84 
2 Teodor Vârgolici, Scriitori români și unitatea națională, Editura Eminescu, București, 1988, p. 226 
3 Dan Gulea, Citind Marele Război. Antologia scriitorilor căzuți, Editura Muzeului Literaturii Române, 2017, p. 7 
4 Teodor Vârgolici, op. cit., pp. 232-233 
5 Dan Gulea, op. cit., p. 6 
6 Emil Satco, op. cit., p. 651 
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În 1926, Ion Nistor sublinia, în Dezbaterile Senatului, importanța aportului și sacrificiului 

voluntarilor bucovineni în lupta pentru întregirea neamului, în contextul în care un alt deputat 

minimiza rolul jucat de aceștia: „ceilalți intelectuali bucovineni își făceau datoria în armată, la 

unitățile lor, unde fuseseră repartizați cu toții. Este o poveste nepermisă a adevărului, să susții că 

numai „doi-trei‖ și-au făcut datoria, pe front, când și Bucovina a adus contribuția sa de sânge, 

aproape pe toate câmpiile de luptă. La Neajlov și-a găsit sfârșitul tânărul Lascăr Luția. La 

Nămoloasa s-a prăbușit Justin Breabăn. La Cireșoaia a murit moarte de erou neuitatul Ion Grămadă. 

La Sticlărie a căzut Toader Turturean. La Oituz au murit G. Șandru și A. Mihălaș. La Valea 

Spânului a căzut Vasile Popescu. De rănile primite pe front au murit și frații Ambrozie și Silvestru 

Micuțariu, iar alții, precum C. Ardeleanu și Franciuc etc. au rămas invalizi pentru întreaga viață. 

Astfel au înteles „martirii‖ ridiculizați de dl. Sbiera să-și facă datoria pe front și să contribuie cu 

sângele lor la plămădirea României Mari...‖ (aplauze prelungite).‖
7
  

Mihai Iacobescu punctează faptul că în acest discurs, „senatorul Ion Nistor îmbină aceste 

evocări emoționante despre eroismul și patriotismul celor 300 de refugiați bucovineni, deveniți 

voluntari în luptele decisive pentru încheierea războiului, cu relatarea unor amănunte din viața și 

activitatea celor doi adversari politici, pe care-i stigmatizează fără milă‖
8
. 

 Alături de Lască Luția mai amintim și câteva aspecte pe scurt și despre câțiva dintre ceilalți 

voluntari bucovineni, intelectuali sau oameni de cultură. Dan Gulea oferă câteva caracterizări 

succinte și relevante despre aceștia: „Temistocle Bocancea, un animator al vieții culturale din 

Câmpulung, va fi primar al Cernăuțiului în timpul ocupației rusești din război; retras odată cu 

trupele, moare la Odesa. A scris poezie și articlerie în revista sa Buciumul (1908), dar și în Familia 

sau Convorbiri literare. Pasionat de muzică, scrie și libretul pentru opera Moș Ciocârlan (împreună 

cu Constantin Berariu, muzica de Tudor cavaler de Flondor). Aduce uneori în sonete câte o vibrare 

patriotică
9
. Se știu puține lucruri despre învățătorul Ion Cocârla, care și-a adăugat la nume și 

simbolul Leandru; ridicat dintr-o familie de țărani, a publicat un singur volum de poezii, Jalea 

satelor (1911), adunând versuri răspândite în publicații bucovinene. Se crede că ar fi emigrat în 

SUA, unde i s-ar fi pierdut urma. Un anumit mesianism, apologia românismului din versurile sale, îl 

arată integrat naționalismului predominant al epocii
10

. Sublocotenentul Ion Grămadă […] era fiu de 

țărani, licențiat în istorie și geografie la Universitatea din Cernăuți. Discipol al lui Nicolae Iorga, 

care îl recomandă pentru un stagiu la Viena, descoperă „România Jună‖, vestita asociație a 

românilor din capitala Imperiului, căreia îi va consacra o monografie. Tot aici își descoperă 

pasiunea pentru Eminescu, subiectul său de doctorat (Contribuții la studiul vieții și operei sale). 

Trece în Regat în august 1914, unde va fi profesor de germană la liceul militar de la Mănăstirea 

Dealu, iar în momentul intrării României în război, se înrolează voluntar în armata română. 

Traducător din literatura romantică și modernă, Ion Grămadă a publicat proză în periodice cum ar 

fi: Junimea literară, Luceafărul, Neamul românesc literar. Terminând o școală de ofițeri în iarna lui 

1916, va intra în campaniile lui 1917. Camarazii își amintesc momentul în care tânărul istoric și 

prozator a căzut: „În acea zi fatală de 27 august, cu arșiță de soare, cu năduf de lupte și cu fum de 

obuze, pe o colină însângerată a Cireșoaiei, înaintând la un contraatac îndrăzneț, a fost străfulgerat 

de gloanțele cotropitorului în abdomen și a murit, strigând sergentului Donose de lângă el: „Sergent 

Donose, preia comanda plutonului, și du-l înainte, tot înainte!‖
11

. 

În ceea ce-l privește pe Lascăr Luția, provine dintr-o familie de intelectuali și oameni de 

cultură la fel de patrioți. S-a născut la 18 august 1895, în municipiul Suceava
12

 și urmează liceul în 

Suceava. Ca elev încă de la 16 ani, și sub pseudonimul: I.T. Lais trimite corespondență pentru 

                                                             
7 Monitorul Oficial, nr. 13, p. III, Dezbaterile Senatului, sesiune ordinară, ședința din 18 decembrie 1926, p. 164 
8 Mihai Iacobescu, Scrisori din Bucovina. Oameni, cărți, fapte..., Editura Junimea, Iași, 2017, p. 212 
9 Dan Gulea, op. cit., pp. 206-207  
10 Ibidem, p. 233 
11 Ibidem, pp. 218-220 
12 https://once.mapn.ro/pages/view/160, accesat 11.10.2018 

https://once.mapn.ro/pages/view/160
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Luceafărul și Tribuna din Arad. A colaborat cu traduceri la Tribuna, Românul, Epoca, Neamul 

Românesc, Viața Nouă (Cernăuți), Viitorul, Luceafărul.
13

. Constantin Loghin este de părere că „în 

articolele sale, tânărul elev de la Suceava și apoi student la Cernăuți, propovăduia o altă școală 

politică, o dezbrăcare de măruntele interese personale și o năzuire către o țintă mai înaltă, care să 

aibă în vedere numai binele neamului‖
14

.  

 În 1914, odată cu declanșarea Primului Război Mondial, Lascăr Luția trece munții și ajunge 

în Vechiul regat, fiind „considerat de austro-ungari dezertor de frica războiului şi condamnat la 

moarte‖
15

. După multe bătălii, pe 21 noiembrie 1916, „bateria din care făcea parte sublocotenentul 

Lascăr Luţia se afla dislocată în apropierea comunei Ştefăneşti (în prezent comuna Ştefăneştii de 

Jos, jud. Ilfov). Sublocotenentul a primit ordin să meargă în recunoaştere. În baza ordinului, ofiţerul 

a plecat însoţit de doi soldaţi. Inamicul ocupase comuna şi instalase mitralierele în podul şcolii. 

Militarii români au fost reperaţi de inamic şi primiţi cu o ploaie de gloanţe. Soldaţii au ieşit din 

bătaia gloanţelor. Sublocotenentul Lascăr Luţia s-a îndreptat în direcţia şcolii. Gestul l-a costat 

viaţa, fiind înconjurat de patrulele duşmane şi împuşcat‖
16

. A fost înmormântat, iniţial, în cimitirul 

comunei Ştefăneşti, iar în anul 1922 a fost exhumat şi reînhumat cu mare solemnitate în municipiul 

Cernăuţi. În cimitirul „Pacea‖ din orașul Suceava, județul Suceava, pe una din aleile principale a 

fost ridicată o troiță în memoria eroilor bucovineni din Primul Război Mondial, iar pe aceasta este 

trecut și Lascăr Luția
17

. 

Potrivit Mariei Bucur, în volumul Eroi și Victime, Memoria Războiului în România 

secolului XX, în timpul și mai ales la finalul Primului Război Mondial, majoritatea familiilor celor 

decedați în război aveau mari dificultăți în a putea identifica sau primi rămășițele rudelor lor. Un 

caz fericit este cel al mamei lui Lascăr Luția care era recunoscătoare instituției Cultului Eroilor 

(înființat în 1919, care avea rolul comemorării morților de război) pentru faptul că poate acum, față 

de alte mame sau soții să meargă la mormântul fiului ei pentru a-l deplânge: „Cu inima plină de cea 

mai mare recunoștință, vă rog să primiți expresia celei mai mari aprecieri pentru binele nemăsurat 

pe care mi l-ați făcut, prin aducerea înapoi a rămășițelor pământești ale fiului meu neuitat, Lascăr 

Luția, care a murit pentru țară...Fără ajutorul dumneavoastră nu mi-aș fi putut îndeplini acest vis, 

deoarece sunt o văduvă săracă...Acum sunt fericită fiindcă mă pot duce mereu în pelerinaj la 

prețiosul meu mormânt‖
18

. 

Maria Bucur explică faptul că potrivit mamei lui Lascăr Luția, memoria fiului ei îi aparține 

mai mult ei decât țării. De asemenea, deși a arătat recunoștință, se poate observa că ea nu se 

consideră un părinte mândru a unui soldat care a luptat pentru țară și care cere recunoaștere pentru 

sacrificiul său, ci mai degrabă o persoană rănită, o victimă. Mai mult, Maria Bucur amintește că 

într-adevăr cazul mamei lui Lascăr Luția era unul fericit deoarece multe soții sau mame asistau la 

înmormântări ad-hoc, în gropi comune cu rămășițe amestecate aduse de localnici de pe câmpuri de 

luptă aproape de sat
19

. 

 În încheiere, am selectat câteva extrase din „Luceafărul‖, articol semnat de Lascăr Luția la 

17 ani, în 1912, ce conțin o analiză a acestuia despre unitatea culturală a românilor și sugestii pentru 

progresul neamului românesc:  

„Se vorbește atât de mult la noi despre unitatea culturală a tuturor românilor, care se zice că 

e supremul ideal al vremurilor noastre! Bărbații entuziaști de la 1848 și 1859 încă au acceptat 

aceasta, ca un punct de program al activității lor; Kogălniceanu și-a numit revista: Dacia literară, 

                                                             
13 Emil Satco, op. cit., p. 651 
14 Constantin Loghin, Istoria Literaturii române din Bucovina 1775-1918 (în legătură cu evoluția culturală și politică), 

Editura Alexandru cel Bun, Cernăuți, 1996, pp. 343-344 
15 https://once.mapn.ro/pages/view/160, accesat 11.10.2018 
16 Ibidem 
17 Ibidem 
18 Maria Bucur, Heroes and victims, Remembering War in Twentieth-Century Romania, Indiana University Press, 

Bloomington and Indianapolis, 2010, pp. 57-58 
19 Ibidem, pp. 57-58 
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Alecsandri a scris simbolica horă a unirii și asemenea și Costache Negri a strigat: „Să trăiască 

unirea tuturor românilor!‖. Se-nțelege că ei nu s-au mulțumit numai cu câteva manifeste și articole 

platonice, ci atât Alecsandri, Kogălniceanu, Russo, Bălcescu, cât și mai târziu Eminescu au 

cutreierat întreg cuprinsul pământului românesc, au adunat poezii populare, au scris note frumoase 

și interesante despre „frații‖ care gem sub jugul greu al străinismului, indicând astfel calea pe care 

ar vrea să meargă urmașii. Bucovina fraților Hurmuzaki, ca și revistele lui Kogălniceanu, accentua 

și ea „adevărul cel mare‖ al unității culturale a tuturor românilor și întemeietorii ei întrețineau 

legături foarte strânse cu un Gheorghe Barițiu, întemeietorul Gazetei Transilvaniei. Prin serbarea de 

la Putna din anul 1871 alcătuită de Eminescu și Ioan Slavici părea a se fi ajuns culmea acestor 

străduinți! 

 Însă după ce zilele de sărbătoare au trecut, după ce glasul marilor luptători a amuțit, au uitat 

și intelectualii români de pretutindeni gândul, care le încălzise tinerețea, urmărindu-și fiecare 

scopurile sale particulare mai mult sau mai puțin „vajnice‖ și neinteresându-se mai mult de 

mișcarea culturală, chiar și când a reînviat cu atâta putere și însuflețire tinerească în coloanele 

Sămănătorului. Și astfel și acest gând, ca și multe altele din idealurile generației, care ne-a dat 

Unirea principatelor fără să aibă răgaz a-și săvârși opera, a rămas neînfăptuit, fiind și azi încă o 

taină a viitorului, o problemă nerezolvată decât în teorie de sărbători.
 20

 

 Că nu există o unitate culturală a tuturor românilor, că nu există o opinie publică românească 

conștientă, care să nu se mărginească numai la câteva formule ruginite și fraze stereotipe, oricine 

are ochi poate să o vadă, și ca dovadă vă cităm numai diferitele „păreri‖ despre evenimentele 

actuale hotărâtoare pentru noi, pe care le puteți citi în diferitele ziare românești și care se bat cap în 

cap. O unitate politică, un organism unitar între limite hotărâte și definite, presupune o unitate de 

obiceiuri, de forme juridice de drept și administrație, o unitate sufletească, culturală, care tuturora le 

impune aceleași aspirații înalte, pentru care trebuie să se jertfească. Acesta e un principiu 

fundamental al alcătuirii sociale a lumii, pe care numai noi românii nu voim să-l recunoaștem întru 

toate. Și nici nu e de mirare! Suntem împărțiți în atâtea fracțiuni, am luptat pentru atâtea împărății 

ale lumii, fără să ne alegem cu ceva, îndurăm atâtea influențe străine stricăcioase fără să reacționăm, 

încât sub astfel de împrejurări de bunăseamă că ar fi fost greu să susținem o organizație națională 

unitară, să pornim cu toții o acțiune hotărâtă
21

. În Ardeal și Țara Ungurească influența culturii 

germane și maghiare, la noi în Bucovina influența „culturii‖ germane […], în România influența 

spiritului și culturii franceze – nu știm întru cât viguroasa cultură rusească a înrâurit viața socială a 

românilor basarabeni – în Macedonia influența culturii grecești
22

. 

Un popor, care devine de-abia o ființă etnică unitară și deplină, se-nțelege că trebuie să 

împrumute de la străini ceea ce e bun, numai binele. El trebuie însă să asimileze diferitele cuceriri 

ale civilizației, diferitele îndrumări noi ale culturii numai întrucât îi permit puterile intelectuale, căci 

dacă va încerca prea mult, atunci sau ființa națională i se va corupe printr-o cultură străină și va 

ajunge seacă și nefecundă [...]  În cazul întâi va vegeta numai, fără să contribuie cu ceva real la 

progresul omenirii, în cazul al doilea, va pieri, fără să lase o urmă cât de mică. Astfel liberalismul și 

democrația franceză la el va degenera în demagogie de stradă și corupție politică, propaganda 

pacifistă și „humanitaristă‖, pe care statele de deplin formate o pot tolera, fiind dealtminteri destul 

de inofensivă, îl va duce la însăși negarea ideii naționale și atunci cultura va fi un templu gol, care 

numai pe vremea propagandei „electorale‖ se va umple. Și noi românii ne-am precipita întru 

adoptarea formelor civilizației apusene, și pe noi ne amenință căderea, dacă nu ne vom primeni, cât 

mai este vreme! Ce concluzii ciudate trag unii dintre intelectualii români, din ceea ce au învățat în 

străinătate, puteți vedea din faptul că în România „cercul analelor‖, cu menirea de a răspândi cultura 

franceză, într-o vreme când statistica ne arată că avem mai mult de 80% analfabeți, că românii pier 

în orașele Moldovei, într-o vreme când românii din țările înstrăinate se zbuciumă să-și zidească o 

                                                             
20 Luceafărul, an XI, nr. 32, vol. II, 1 dec. 1912, pp. 738-739 
21 Ibidem, pp. 738-739 
22 Ibidem, pp. 738-739 
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temelie sigură pentru școala viitorului! Nu e aceasta o concepție pe dos despre ceea ce se zice 

„civilizație‖ și „cultură‖?
23

 

Un neam răzleț care luptă pentru libertate sau pentru un ideal cultural totdeauna caută să-și 

strângă forțele spre a putea ajunge cu atât mai degrabă idealul ce și l-a impus. Vedem că cehii, 

polonii, ba chiar și rutenii, pe care atât de adesea ne place a-i disprețui, își au în societățile lor de 

lectură, de gimnastică și de sport, de excursii, care toate au un scop bine determinat și care prin 

întâlniri cât de dese caută să stimuleze și să sporească spiritul de frăție și disciplină al tuturora. Dar 

ce facem noi? Nu ne cunoaștem trecutul, nu ne cunoaștem pământul și alcătuirea sa geografică, ba 

nu ne cunoaștem nici frații cei mai apropiați! Intelectualii noștri dintr-un colț al țărilor românești n-

au nicio idee despre preocupările celor din celălalt colț – ba putem afirma cu tărie că chiar de la oraș 

la oraș preocupările și „idealurile‖ sunt cu totul diferite – tinerimea noastră în cea mai mare parte nu 

cunoaște nici cele mai însemnate locuri ale pământului românesc, fie ele însemnate prin frumusețea 

lor naturală, fie prin trecutul lor. Ar fi natural ca tocmai tinerimea să pornească în munți, să 

pelerineze spre lăcașurile sfințite prin amintirile glorioase ale trecutului, să se înfrățească întreolaltă 

[...]. 
24

  

Pe lângă înviorare fizică, astfel de excursii – la început în stil mic, apoi și în depărtări mai 

mari – ne-ar apropia pe toți, și abia astfel ne-am simți într-adevăr frați.
 25

 Unde e entuziasmul, de 

care ne-o arată istoria și ne-o dovedesc evenimentele de față – de obicei sunt cuprinse popoarele 

care luptă pentru cultură și libertate? Unde e hotărârea dârză a luptătorului care știe pentru ce 

moare? Unde e acțiunea conștientă a conducătorilor firești ai poporului, cum o vedem de-o pildă la 

polonii, asupriți cu atâta cruzime în Rusia reacționară, ca și în Germania civilizată? Strămoșii să se 

scoale să ne arate calea, pe care noi nu o putem afla?
26

 

Zorii vremurilor mai bune se arată.  Opera însă nu va fi deplină, câtă vreme conducătorii 

chemați nu vor îndruma o apropiere culturală hotărâtă între toți românii, câtă vreme tinerimea nu se 

va apuca să cutreiere întreg cuprinsul pământului românesc bogat în atâtea frumuseți naturale și 

monumente istorice, câtă vreme sufletul neamului nostru nu va reînvia în fiecare dintre noi, câtă 

vreme nu ne vom înfrăți întru aceeași luptă contra dușmanului de afară, viclean, și celui dinlăuntrul 

nostru, de zece ori mai viclean. Să ne apropiem, să ne cunoaștem, să biruim!‖
27
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Abstract: Approach to Bessarabian parabolic and parodic novel discovered its paradoxical nature and 

isolated character of manifestation: appropriation of unconventional writing by ironic restoration of the 

world and by conversion of the tyranny of the author in the self-reflexivity and parody in the novel „The 

fairy story of the Red Rooster” to Vasile Vasilache; the dialogical discursive performance of the parody in 

„The chronicle of Scroungers” by Aureliu Busuioc. The historical novel from Bessarabia presents a 

qualitative mutation when it is dominated by parabolism and parody, imposing a new heterogeneous formula 

by overlapping the layers of different registers. The ironic register, subtle and prodigious, agrees parody 

and parabolisation. 
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Romanul istoric din Basarabia prezintă mutație calitativă atunci când e dominat de 

parabolizare și parodiere, impunând o nouă formulă romanescă heterogenă în construcție, căci se 

suprapun straturi aparținând unor registre diferite. Relatarea istoriilor unor destine mutilate de 
societatea totalitară este contrapunctată de registrul ironic al autorului, care 
deconstruieşte parodic orice presiune ideologizantă, oferind parabolic pista 
alternativă autentică a adevărurilor istorice. Registrul ironic subtil şi prodigios pune de 

acord parodia şi parabolicul predilect în romanele Povestea cu cocoşul roşu de Vasile Vasilache și 

Hronicul găinarilor de Aureliu Busuioc. 

Parodia în literatura română din Basarabia este destul de rară, poate fi detectată doar izolat, 

fie ca un registru adiacent satirei, fie ca mod coparticipativ în structura sintetică narativă cu 

dominanta subversivă ironico-parabolică. Formulele tradiţionale de parodie prelungeau, pur și 

simplu, prin ironia parodică, originalul, construind hipotextul în spiritul lui, intenţia satirică fiind de 

fapt centrală. 

Parodia instituită printre tehnicile narative moderne în romanul Povestea cu cocoşul roşu de 

Vasile Vasilache a semnalat individualizarea scriiturii neconvenţionale: „O notă discordantă, 

plăcută, fac comicul, parodia şi ironia din Povestea cu cocoşul roşu de Vasile Vasilache, un roman 

care se singularizează în multe privinţe...‖ [1]. Criticul Alexandru Burlacu îi aplică un model de 

lectură postmodernist textului şi declară romanul non-mimetic, remarcat prin parodierea modelelor 

consacrate care transpare din jocul de măşti metatextuale şi fragmentarismul deliberat polifonic, din 

ambiguitatea programatică care pune în evidenţă substratul dublu-codificat polemic al romanului: 

pe de o parte „Povestea cu cocoşul roşu este un roman politic sau, în primul rând, e un roman 

politic şi apoi social, fantastic, carnavalesc etc.‖ [2, p. 23], pe de altă parte „Vasilache mai dă o 

replică subtilă întregii literaturi realist-socialiste, cu utopiile ei solare‖ [2, p. 22]. Impulsul ludic, 

pluralitatea discontinuă, descentralizarea deliberată a discursivităţii transfigurează orice convenţie, 

instaurând un epic al deriziunii şi al absurdului. Exegetul Andrei Ţurcanu identifică în roman 

reflexe ale deviantului totalitarist, marcă a „unei sinuoase conştientizări artistice a esenţei 

totalitarismului sovietic‖, dar consideră a fi preponderent etosul umoristic, ci nu cel aluziv 

subversiv: „Imaginea e abordată cu o accentuată undă de umor, vădind sub pojghiţa de agresiune şi 

intoleranţă un aspect de bufonerie accentuată.‖ [2, p. 18]. 
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Autorul mărturisea, prin 1995, raţiunile conştiente şi orientate teleologic de ut ilizare a 

codului parodic, care însemna pentru el o formă de a răzbuna neputinţa conjuncturală de 

manifestare a activismului scriitoricesc: „Ei bine, eu, din deznădejde, am scris parodia şi titlul o 

spune: Povestea cu cocoşul roşu. Prin intermediul unei băsniri hazlii şi folclorice spărgeam, fără să-

mi dau seama, o găoace. Îmi vine astăzi să cred că era găoacea mea proprie – sumeţia de creator. De 

celelalte, fie realităţi sociale, dacă vrei, fie şi ideologice, nu-mi pasă… ‖ [3, p. 12]. 

Neconvenţională apare încorporarea conştiinţei ironico-parodice a poziţiei auctoriale în text. 

Emilian Galaicu-Păun reconstituie aceeaşi apropiere de tehnica şi intenţia narativă postmodernistă, 

reţinând construcţia bicefală a romanului (două începuturi) şi fabula luată doar ca pretext ̶  capăt de 

vorbă. Introducerea noului personaj Academicianul în textura discursivă şi întoarcerea autorului în 

text ca instanţă comunicativă metanarativă confirmă „ieşirea romanului din albia romanului-

parabolă.‖ [4, p. 14]. 

Nu insistăm asupra facturii postmoderniste a romanului, ci apreciem originalitatea refacerii 

ironice a lumii şi a problematizării propriei ficţiuni: etalarea aventurii scriiturii şi convertirea 

tiraniei autorului în autoreflexivitate şi parodie. Verva narativă parodică cuprinde prototipul 

relativizat al basmului, cât şi ipostaza inventării lumii prin povestire pe plan metaliterar. Dacă în 

primele opt capitole autorul pare a fi ascuns în umbră, intervenind într-o formă sau alta: comentator, 

tâlcuitor, deconspirator, glosator, începând cu capitolul nouă iese la suprafaţă textului şi se apucă să 

citeze studiul unui academician despre personajul său şi, într-un fel, despre opera sa: „merită să 

cităm un caic de opus, vorba veche―rău cu rău, când caţi iaca-i bine‖ [5, p. 45]. Lucrarea critică a 

Academicianului re-face clişeele dialecticii filosofice duse la non-sens: „fiinţa fiind mereu sub 

fiinţări, care se vor spune chiar dacă a fost, cum a fost― cumva garantat că a fost. Niciodată n-a 

fost fără nicicum să fi fost‖ [5, p. 46] şi ale scrutării ştiinţifice a realităţii, căutând date 

informaţionale şi urmărind veridicitatea cu orice preţ. Autorul încearcă anevoie să polemizeze cu 

astfel de texte: aceasta este ipostază în care apare cel mai des: citeşte, citează şi contracarează, 

asigurându-şi complicitatea cititorului, declarând plin de scorneli acest plus adevăr, lovit intenţionat 

asupra mărunţişurilor. Lăsându-l pe Academician să nareze, îşi păstrează dreptul de a „scormoni‖ 

pe parcurs şi de a da verdictul. Sub pavăza acestei pretenţii, autorul este atât de preocupat de a 

întinde curse, încât se îndepărtează de funcţia sa principală de a nara, a spune povestea, şi astfel 

personajelor nu le rămâne decât să acţioneze fără de nicio prescripţie ― ele nu au când să 

polemizeze, ele trăiesc şi se depărtează. Academicianul preia noua funcţie a autorului de a face note 

corective. Substituindu-l pe autor, el continuă povestea după planul său, recitind şi fiind plin de 

nedumeriri, impunând un final arborescent, împotriva căruia va riposta vehement. Autorul, care se 

întoarce definitiv în roman, abrogând toate intervenţiile şi născocirile în afara propriului discurs, 

recurge totuşi din nou la un extras din jurnalul intim al Academicianului, la un fapt comun ridicol: 

„a avut şi el o păţanie cu un ţânţar‖ [5, p. 48], personajul din nou rămânând la discreţia propriei 

dorinţe. În acest duel de replici mai mult decât groteşti dintre autor şi pseudo-autor, cititorul nu mai 

poate reţine cine narează şi cine supune criticii parodice cele narate. E întors pe dos chiar şi 

metaromanul, autoreflexivitatea serioasă. În loc să se releve resorturile structurii formale sau a 

intenţiei narative, se simulează un criticism metarealist, care este supus în cele din urmă parodierii 

prin notele comice infiltrate destabilizator, critica ficţiunii şi cea a autoreflexivităţii sunt desfiinţate 

în emulaţia lor. Se prăbuşeşte şi acest ultim suport al semnificaţiei şi se descoperă un anti-roman 

incipient la nivel metanarativ. 

Am lăsat să discutăm aspectul relativizării parodice a prototipului basmului ca formă a 

spunerii după prezentarea jocului multiplu al autorului, pentru a avea clară grila parodică pe care 

sunt grefate referinţele biblice, folclorice, livreşti. Chiar de la început se dezvăluie burlescul şi 

comicul banalului în maniera parodiei critice a dialogul animalelor „cu vederi‖, prezentând din 

interior ingineria sufletească a animalelor. Dincolo de insolitarea relatării, se remarcă intenţia de a 

da replică formulei subiective suprapsihologizante, dar, contrapunctiv, şi melodramatismului 

exasperant. Subversiunii ironice sunt supuse spunerea evanghelică, travestiul animalelor 
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cugetătoare, referinţele poetice din Paul Valery. Toate perspectivele vizionare asumate diseminează 

descriptivismul tradiţional, plăcerea jocului anunţă lipsa detaliului plastic aşteptat, fiind creat un alt 

sistem de referinţă discreditant, efect al mimesis-ului umoristic. Nu se produce o schelărie 

complicată de stări grave, ci se riscă şarjarea, care suprapune peste fiorul grandilocvent artificial 

accentele hazlii. Parodierea basmului intervine activ când se ia un alt capăt de vorbă despre 

personajul sucit Serafim, pe care mama îl vrea pus la o cale, oferind o metarealitate redusă, întoarsă 

pe dos de aceeaşi autoreflexivitate dublă a romanului, amintită anterior. E luată în răspăr originea 

insolită a personajului: se propun variante pline de ironie: naşterea dintr-un deal, facerea din humă. 

Ţicneala lui Serafim e prolifică pe linia personajelor masculine: Chirică a Nădejdii, moş Zahariaşu, 

comedianţi ai vieţii, oferind libertatea de a nu înţelege şi a încurca, hiperboliza viaţa. Evitând 

himera eroului de basm pozitiv, autorul anulează şi lupta binelui cu răul, specifică morfologiei 

textuale, toate personajele fiind din start caricaturizate. 

Universul experienţei sociale este dizolvat şi apoi refăcut ca ficţiune într-un construct parodic. 

În consecvenţa registrului stilistic adoptat, dezarticularea hiperbolică a discursului, a cărui forţă 

argumentativă se destramă pe măsură ce se aglomerează vorbele, compromite mijloacele narative 

anterioare şi duce la derularea evenimentelor în virtutea habitudinii iraţionale. O anumită 

demagogie verbală e dezvăluită în şubrezenia eşafodajelor, iar aparenta logică a discursului 

contrastează cu ridicolul speculaţiilor. 

Critica basarabeană nu a întârziat să ia în vizor, odată cu apariţia romanului Hronicul 

găinarilor al lui Aureliu Busuioc, faptul că parodia nu mai rămâne a fi doar unul din procedeele 

dominante în eşafodajul tehnic al romanului, ci ajunge să-şi revendice statutul autotelic 

incontestabil, producând un autentic roman parodic cu tentă parabolică. Textul este subminator de 

clişee istoriografice, uzând preponderent de remodelarea textualizantă a farsei: „o spectaculoasă 

replică la adresa acestor întreprinderi diabolice, revolta fiind transpusă într-o farsă literară ce 

contrabalansează cu mijloace artistice o enormă farsă a istoriei şi a interpretării acesteia.‖ [6, p. 18]. 

Exegetul Andrei Ţurcanu insistă asupra faptului că în roman nu se manifestă o activitate ironico-

ludică dezinteresată, ci discursul conţine în fond „naraţiunea-parabolă a hibridizării unui popor, a 

căderii sale în derizoriu şi neant‖ [7, p. 23], având o structură combinată care nu anulează forţa 

activă a niciunuia din constituenţi: parodia şi parabola, ci din contra este prolifică sincretic, 

producând „patosul demistificator, fără precedent în proza basarabeană, care vizează delaolaltă 

caricaturi de mentalitate, de etică socială şi de limbaj, ticuri ideologice, invenţii propagandistice, 

utopii colective, conjuncturisme inofensive ori fatale, corupere de optică asupra lumii, denaturări de 

sens, înclinări de axe existenţiale, deplasări de centri simbolici.‖ [7, p. 23]. Meritul textului este de a 

tămădui prin parodie şi ironie cugetele deformate de idiologeme dogmatice prin inocularea unui bun 

simţ şi a unei doze masive de adevăr-protest. Miza romanului este extinsă de Mircea V. Ciobanu, 

luând în considerare toate subterfugiile autorerefenţiale, care ţintesc denaturarea şi detoxificarea 

stereotipurilor etnopsihologice actuale: „La o lectură atentă este clar că autorul nu vorbeşte atât 

despre trecutul nostru, cât despre prezent sau despre prostia noastră funciară. Fiecare popor 

explorează ce are mai mult, iar noi avem suficientă prostie. Busuioc scoate dividende din 

constatările acestei stupidităţi de a privi istoria.‖ [8]. Constatăm că auto-reflexivitatea ironică nu 

slăbeşte, ci dimpotrivă, întăreşte şi indică nivelul direct al angajamentului istoric. 

Registrul parodic asumat de Busuioc nu conţine o cheie postmodernistă etalată, formula 

lucid-ironică păstrează eleganţa, dar şi cinismul relativizant, care i-au garantat originalitatea în 

registrele probate secvenţial în romanele anterioare. Totuşi parodia romanescă propusă nu mai este 

orientată spre subminarea stilurilor personale sau a genurilor sistemice ― schematismul previzibil 

al tipului anterior de naraţiune, ci devine discursivă, dialogică şi polifonică cu implicaţii ideologice. 

Autorul-scriptor mimează procesul scrierii de hronic despre întemeierea satului Găinari, având 

ambiţioase convingeri anunţate atât la începutul romanului: „E vorba de ceva unic în literatura 

istorică mondială!‖ [9, p.13 ], cât şi dezvăluite pe parcursul aventurii scrierii „va servi ca unică 

temelie pentru fundamentarea şi definitiva istorie a aşezării numite‖ [9, p. 41]. Convenţiile 
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cronicului sunt instaurate declarativ în discurs odată cu stilului scientoidal, pentru a fi destructurate 

ironic prin deriziunea infiltrată metodic, dar şi prin dubla codificare stilistică, care deconspiră 

inferioritatea subiectului luat în obiectivul cronicarului: „mare pleaşcă istoria unui sat, de fapt, 

cătun, ajuns în două sute de ani până la numărul cinci-şase cu gospodăriile!!‖ [9, p.13].  

Resuscitarea „stilului clasic‖ nu este o preferinţă, ci o constrângere impusă de tendinţele 

grandomane de a realiza o notorie, veridică sursă istorică. Contrastează puternic emiterea de efluvii 

militante auctoriale pentru stilul canonic arhaic narativizant cu surogatele de comunicare 

modernizante de care nu poate scăpa naratorul: parodia enunţării se realizează prin inserarea de 

clişee verbale în textul unor exprimări neutre pentru a asigura contrapunctul discordant al jocului 

buf cu registre multiple discursive: „Mai mult: şi faptul că, puşi în faţa flagrantului cu orătăniile, nu 

se repeziră imediat să-l linşeze pe vinovat constituie un argument serios pentru cele afirmate mai 

sus, dar de simţul actual al proprietăţii nu erau lipsiţi, şi o asemenea provocare nu putea fi trecută cu 

vederea sau iertată!‖ [9, p .6]. Astfel de relatări bombastice, vădit trucate, împânzesc întreg textul, 

pe lângă faptul că produc efect comic imediat, demonstrează condamnabilul fenomen de trecere a 

tiparelor limbii de lemn de toate tipurile, mai vechi şi mai multinaţionale în comunicarea 

naratorului-cronicar: „Iaca ce zic eu... Toate privirile se îndreptară spre vorbitor. Cum perspectiva 

unei despăgubiri era vădit nulă cauza insolvabilităţii ticălosului, iar spectacolul compensator, adică 

înălţarea în ştreang a celui ce ţinuse în şah o aşezare întreagă timp de cinci ani, nu putera fi realizat, 

oamenii se simţeau cel puţin frustraţi‖ [9, p. 21], dar şi în cea a personajelor, atunci când nu se 

manifestă ca vorbire determinată de context, ci ajunge să definească contextul, instrumentele 

răspândirii ideologiei: „―Ia stai, tovarăşe, îl opri preşedintele. De ce faci demagogia? Eşti cumpărat 

de români? De boieri? Aiasta este provocaţia! Iaceika de partid s-a cunoscut cu biografia lui tovarăş 

Avadanov, el a stat la katorgă cu Pavel Tkacenco!. Cine a făcut şcoală politică la Pavel Tkacenco 

nu are nevoie de demagogie!..‖ [9, p. 177]. 

Autoreferenţialitatea metanativă este abundentă în substanţa romanului şi depăşeşte 

considerabil admisibilul de comentarii permise de formula cronicărească, astfel semnalând că nu 

este propriu-zis forma de relevare a mecanismului generării textului, ci o strategie discursivă care 

acumulează multiple suprapuneri şi intersectări ale proiecţiilor unor atitudini auctoriale inversate 

simptomatic spre parodie. Însuşirea debitului cronicarului, care pretinde a scrie o istorie vie, şi 

preocuparea deschisă a metaficţiunii istoriografice pentru receptare şi pentru cititorul ei constituie 

provocări pentru a infiltra factorul perturbator care alterează şi distorsionează gravitatea reflexivă. 

Sunt contracarate defensiv toate posibilităţile critice ale cititorului:  „mai săritor la paiul vecinului 

decât la bârna proprie‖, care ar putea diminua pretinsa valoare a „relatării veridice, aproape un 

reportaj‖. Deși îl asigură că „ totul e săvârşit cu martori oculari, totul păstrat cu sfinţenie în memoria 

contemporanilor‖ [9, p. 14], ochiul perspicace a cititorului poate identifica uşor în relatarea 

premergătoare dovezi contrare de precaritate atât a memoriei colective: „Adevărul nu se va şti 

niciodată. Dar fapt e că în sat rămase o vorbă folosită adesea de bărbaţii mai inimoşi...! ‖ [9, p. 11], 

cât şi a lipsei de martori oculari care ar asigura veridicitatea faptelor: „N-au fost martori să-l vadă 

pe Penteleu părăsind satul.‖ [9, p. 11]. Insistând asupra faptului că „totul e făcut cu bună ştiinţă‖, 

încearcă să anuleze orice învinuire de pastişare sau plagiat a stilului rigid sau romantic din cronicile 

naţionale (Neculce, Ureche), dar şi de imitare de procedee vădit experimentate de istoricii antici 

Tacit, Plutarh. Se aduc argumente care duc până la ultimele consecinţe derutarea acuzaţiilor, pentru 

ca în imediata apropiere să fie recunoscută, într-un ton jovial, aproprierea lor: „, Aşa că, dacă e să 

alegem între două rele , e bine să le îmbrăţişăm pe amândouă.‖ [9, p. 41]. Negând că scrie biografii 

comparate/vieţi paralele, după ce uzează pe deplin de această practică extinzând arborescent 

relatarea, anunţă încheierea cu succes a acestei activităţi: „Aici se opreşte descrierea vieţilor 

paralele a plăieşului Pătru şi a fiului său, Panteleu, a plăieşei Catinca şi a fiului ei, Panteleu, a 

iobagului Panteleu şi a soaţei sale, lăieşa Rada. ‖ [9, p. 61].  

Contradicţiile sunt evidente şi între aversiunea anunţată frecvent faţă de falsificarea 

adevărului istoric în legende şi pledoaria pentru ineditul întemeirii şi romanticitatea evenimentului: 
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„Totul ţine de ordinele date, de comenzi, de necesităţi, şi nu de romantice întâmplări, cum e cazul 

hronicului nostru.‖ [9, p. 62]. Nesuferind beletrizarea evenimentelor în documentele istorice din 

cauza falsificării la Titus Livius, se contrazice acceptând talentul şi extraordinara fantezie a 

autorilor de poeme istorice pentru a-şi motiva inserţia de „lucruri de necrezut, dar absolut reale, 

iscate de eroii hronicului de faţă‖ [9, p. 73]. Cercetări serioase sunt propuse în cazul unor ipoteze 

absurde, când se adjudecă prioritatea descoperirii penicilinei de farmazoana Parascheva sau 

întâietatea observării defectului de vedere − daltonismul al flăcăului analfabet Trifan, ajungând să 

tânguie dubios, dar cu efect comic spectaculos, într-o paranteză narativă, indiferenţa naţională, 

parafrazând tonalitatea russoniană care nu acceptă nedreptatea: „Până când vom fi atât de 

indiferenţi şi lăsători cu ceea ce ne aparţine de drept?!.) ‖ [9, p. 89]. Intenţii subversive sunt 

detectate în momentele în care autorul se adresează cititorului cu privire la convenţiile şi procedeele 

folosite de prozatorii contemporani. Deşi pare că renunţă treptat la intenţia de a condamnă 

excentricităţile democratizării scriiturii, într-un joc al duplicităţii, devine transparent relativismul 

critic: „Dar scriu toate acestea nu pentru a aproba sau dezaproba noua proză, sunt sigur că şi fără 

mine lucrurile merg cum trebuie, în albia lor firească, le scriu pentru a dovedi că sunt un 

contemporan al propriei vârste...‖ [9, p. 22].  

Printre farsele prin care se manevrează abil publicul, strategic dozate şi controlate de 

„instinctele‖ romancierului, se impune şi un registru grav parabolic, care descoperă întoarcerea 

problematizatoare la istorie, dar şi la literatură ca nişte discursuri, constructe umane, sisteme de 

semnificaţii făurind un sens al trecutului. Istoria ca politică a trecutului a fost ţinta provocării 

lansate de regândirea istoriografiei narative tradiţionale, înscriind o criză în istoricitate prin 

contestarea atât a convenţiilor istoriografiei cât şi aceea a naturii şi a statutului informaţiilor noastre 

despre trecutul Basarabiei. Un soi de suspiciune radicală referitoare la actul istoriografiei ia în 

considerare limitele şi forţa prezentă a scrierii trecutului, confruntând critic procesul de 

fundamentare: „Există, cel puţin trebuie să existe, o responsabilitate fermă a cronicarului faţă de 

cititor şi, mai ales, faţă de Istorie. Orice abatere de la acest principiu poate aduce la urmări 

imprevizibile, uneori chiar fatale.‖ [9, p. 99]. Cititorul este învăţat să pună la îndoială orice 

afirmaţie, interogând metodic. Autorul însuşi îi dă lecții de atac direct a tendinţelor istoricilor din 

„noua generaţie‖ care scriu bazaconii, fetişizând faptele, fiind în afara istoriei, se exprimă cinic 

obiecţiile faţă de rescrierea inversă a Istoriei de istoriografia sovietică, preluată de cei care scot de la 

naftalină şi continuă să inventeze istoria integrată: „sunt mulţi cei ce ling coşurile de gunoi ale 

istoriei, o fac şi în zilele noastre‖ [9, p. 193]. 

Evidențierea posibilelor omisiuni din documentele istorice şi a potenţialului constant de 

eroare, uneori deliberată, alteori ca rezultat al inadvertenţelor, este valorificată în dublu registru 

tragico-ironic: violentarea ironică a cunoscutei istorii ne face conştienţi de nevoia de a pune sub 

semnul întrebării versiunile oficiale ale istoriei. Problema epistemologică a modului în care 

cunoaştem trecutul se alătură celei ontologice: încercarea de a re-scrie istoria este prezentată ca un 

act extrem de problematic, dar şi necesar: „Numai demonstrându-ni-se practic, adică în imagini, ce 

şi cum am făcut, am gândit, am realizat în trecut, am fi în stare să înţelegem de ce suntem acolo 

unde ne aflăm.‖ [9, p. 182]. Parodia ia, în mod cert, dimensiuni ideologice atunci când acţionează în 

sensul problematizării oricărei erori: „vom examina atent cadrele ce ne vor arăta unde, când şi de ce 

am greşit‖, dar şi când o face în scopuri satirice, în numele criticii sociale: „Deşi nu suntem o naţie 

din lumea treia, suntem totuşi un neam de mâna a doua.‖ [9, p. 180]. Paralela întreţinută între trecut 

şi prezent canalizează spre deducţii prin care se descoperă boala istorică: „Dar asta-i soarta unui 

popor întunecat, care refuză cu încăpăţânare să-şi toarne lumină în cap‖ [9, p. 103].  

Mefienţa generalizată faţă de fantezii şi mituri este productivă de divagaţii multiple 

(„îngrelând astfel lectura hronicului‖ [9, p. 50]), în care se supun unui proces de alterare degradantă 

orice născocire, legendă, afectate de absurd. Mitologiile lumii nu rezistă testelor de deconstruire 

parodică a „marilor naraţiuni‖ la care sunt supuse: „Mitologiile au inversat lucrurile. Adevărul e cu 

totul altul...‖ [9, p. 135]. Repudierea modelelor grandioase nu are resorturi postmoderniste, ci e 
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determinată de ethos polemic foarte marcat vizat de parodia pseudo-miturilor, cărora li se atribuie 

sensul unei mistificări politice, trădând non-inocenţa ideologică: „Nu ştiu, dragule cititor, dacă mi-a 

zis-o cineva, dar pentru orice eventualitate o zic și eu: comunismul, azi, poate fi definit ― pauca 

verba― ca o mitologie a viitorului (fireşte cel luminos!)‖ [9, p. 192].  

Abordarea formulei parodice și parabolice romanești basarabene a descoperit natura  

paradoxală pe plan local şi caracterul izolat de manifestare. De apreciat sunt individualizarea 

scriiturii neconvenţionale prin refacerea ironică a lumii şi convertirea tiraniei autorului în 

autoreflexivitate parabolică şi parodie în romanul Povestea cu cocoşul roşu de Vasile Vasilache; 

performanţa discursivă dialogică a parodiei în Hronicul Găinarilor de Aureliu Busuioc, care nu mai 

rămâne a fi doar unul din procedeele dominante în eşafodajul tehnic, ci ajunge să-şi revendice 

statutul autotelic incontestabil, producând un autentic roman parodico-parabolic. 
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NICOLAE POPEA’S LIFE 
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Abstract: The Bishop of Caransebes Nicolae Popea was a member of the Romanian Academy. This 

membership at the high cultural forum in Romania was at least the premise of the implementation of cultural 
projects in the diocese received for coordination. From 1889 until his death in 1908 Bishop Nicolae Popea 

was concerned with promoting the Pedagogical and Theological Institute in Caransebeș, The Diecean Sheet 

magazine and the printing of some books necessary for the progress of the spiritual and cultural life in 
Banat. 
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 Mitropoliul sibian – Miron Romanul – convoacă la 1 martie 1889 Sinodul extraordinar în 

vederea alegerii noului episcop de Caransebeș. La 18 februarie 1889 prin moartea episcopului 

cărturar Ioan Popasu se produce vacantarea scaunului episcopal caransebeșan. 

 Miron Romanul a ținut să precizeze în Sinodul extarordinar: „importanța activității fostului 

Episcop care a adunat aicia puterile morale și materiale, ce erau de trebuință pentru o dezvoltare 

salutară a vieții bisericești în această parte a metropoliei noastre, instituțiile bisericești regulate prin 

statutul organic al Bisericii noastre naționale, carele a presidat și condus toate sinoadele acestei 

dieceze de la inaugurarea vieții noastre constituționale bisericești; carele a participat la toate 

acțiunile de importanță ale metropoliei noastre și carele până la răsuflarea sa cea de pe urmă a 

rămas devotat binelui comun și în special al diecezei sale, bunul, înțeleptul și energiosul episcop al 

bisericii noastre de aicea, Ioan Popasu‖
1
. 

 Sinodul de alegere a noului episcop a avut loc la Caransebeș la 26-27 martie 1889. Sinodalii, 

55 la număr s-au pronunțat ferm în favoarea lui Nicolae Popea: Nicolae Popea – 52 voturi și Iosif 

Goldiș – 3 voturi.  

 Alegerea din Caransebeș a fost săvârșită în baza Statutului Organic (paragrafele 87, 89, 91, 

97, 98, 99, 100, 101, 102 și 103), iar același Statut proclama (paragraful 102) candidatul ales, ca 

episcop. Totuși, alegerea făcută de sinodali trebuia întărită de împărat. Această întărire monarhică 

întocmită la 1 iunie 1889 este diseminată în spațiul public prin cunoscuta Gramată mitropolitană 

publicată în Foaia Diecezană la 30 iunie 1889: „Noi, având în vedere votul reprezentanților 

Caransebeșului și poporului din eparhia vacantă a Caransebeșului, pronunțat în sinodul aceleași 

eparhii în 27 Martiu a.c. am aflat, că alesul aceluia și cler și popor, înlocuitorul de Dumnezeu 

arhimandrit Nicolae Popea, până acum vicariu al nostru arhiepiscopesc în arhidieceza Transilvaniei, 

recomandat prin tăria lui în credința ortodoxă și în legea sântei noastre biserici răsăritene, prin 

activitatea lui zeloasă în oficiile sale de până acum și prin curățenia vieții lui morale, fiind Noi 

încredințați și despre neclinitita casă domnitoare precum și către constituțiunea și legile patriei, este 

calificat pentru promovarea în demnitatea de episcop al eparhiei Caransebeșului, și după ce alegerea 

sa de episcop al acestei eparhii fu preagrațios întărită de Maiestatea Sa cesaree și apostolica regie cu 

preaînalta rezoluțiune din 1 Iuniu a.c. (…)‖
2
. 

                                                             
1 Ion Pârvu, Biserică și societate în episcopia Caransebeșului în perioada păstoririi episcopului Nicolae Popea. 1889-

1908, Editura Eurostampa, Timișoara, 2009, p. 47. 
2 Foaia Diecezană, An IV, 1889, Nr. 24, 30 iunie, pp. 1-2. 
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 Prin urmare, la 27 martie 1889 Nicolae Popea a fost ales episcop, însă abia la 1 iunie 1889 a 

fost confirmat de împărat. 

 Imediat după alegerea sa ca episcop de Caransebeș, Academia Română l-a primit ca 

membru deplin. Rațiunea acceptării sale în cel mai înalt for de cultură este fundamentată pe 

lucrările creionate: Vechea Mitropolie Ortodoxă a Transilvaniei (publicată în 1870); Arhiepiscopul 

și Mitropolitul Andrei Baron de Șaguna (finalizată în 1879); Memorialul Arhiepiscopului Andrei 

Baron de Șaguna, dar și a numeroaselor studii publicate în presa vremii, cu precădere în Foaia 

Diecezană și Telegraful Român
3
. 

 După 8 aprilie 1889 (ziua alegerii în Academia Română), media din spațiul românesc 

abundă în informații referitoare la noul academician: „P.S. Episcopul Nicolae Popea înaintează 

(Academiei Române n.n.) manuscrisul său de recepție despre Metropolitul Andrei Baron de 

Șaguna‖
4
; „(Nicolae Popea n.n.) a intrat în rândul cărturarilor neamului și va rămâne un simbol al 

luptei naționale prin cea ce a scris și prin activitatea sa ca episcop de Caransebeș‖
5
 ș.a.m.d. 

 Cercetătorul Ion Pârvu subliniază că episcopul Nicolae Popea și-a asumat pe deplin noua 

calitate prin intensificarea preocupărilor culturale. „În aceeași perioadă, Academia Română și 

Societatea de Istorie și Arheologie din Timișoara au demarat ampla acțiune de valorificare a 

fondurilor documentare vechi românești, solicitând sprijinul Episcopului N. Popea. În 1898, N. 

Popea a primit din partea lui I. Bianu Apelul Academiei Române pentru strângerea datelor necesare 

publicării bibliografiei românești vechi (cărțile tipărite între 1508-1830). Lista cărților vechi 

românești a fost completată de ierarh cu zeci de titluri existente în Eparhie. Apelul Academiei 

Române și realizarea acestei activități era, pentru Episcop, o sarcină culturală și națională‖
6
. 

 În anul 1906, Nicolae Popea împlinea vârsta de 80 de ani. Cu acest prilej, Nicolae Iorga 

inițiază un demers în cadrul Academiei Române în vederea sprijinirii de a se publica al II-lea volum 

din Memorialul lui Andrei Șaguna
7
. Trei ani mai târziu (1909), marele istoric și om politic Nicolae 

Iorga, cu prilejul celor două decenii de la primirea lui Nicolae Popea în Academia Română, 

creionează în Aula Academiei chipul ierarhului bănățean pe care-l cunoscuse atât la București, dar 

mai cu seamă în timpul peregrinărilor avute prin Banat. Din păcate trecuse un an de la moartea lui 

Popea (moare la 8 august 1908, însă abia la 4 decembrie 1909 este ales episcop al Caransebeșului 

providențialul Miron Cristea)
8
. 

 Sub aspect cultural, esența demersului nostru, Nicolae Popea s-a preocupat de îmbogățirea 

bibliotecii Institutului Pedagogic și Teologic din Caransebeș. Noile achiziții de carte inițiate de 

ierarh completau biblioteca instituțiilor evocate cu titluri editate în București, Iași, Craiova, Sibiu, 

Blaj, Cernăuți, Budapesta Viena, Berlin, Graz, Roma etc. Pe unele dintre lucrări sunt regăsite 

autografele autorilor și consemnările ierarhului caransebeșan
9
. 

 Conform Regulamentului din anul 1888 Institutul Teologic din Caransebeș era coordonat de 

episcop. Iosif Iuliu Olariu - directorul Institutului Teologic din perioada arhipăstoririi lui Popea – 

era subordonatul episcopului. De pildă, în această calitate, Olariu mulțumește Consistoriului 

diecezan pentru cei 100 florini pe care Institutul îi primește în fiecare an în vederea cumpărării de 

cărți și pentru ale cheltuieli ale instituției de învățământ
10

. 

 Iosif Iuliu Olariu publică cea mai mare parte a operei sale în timpul episcopului Nicolae 

Popea. Astfel în „Scrierile părinților apostolici‖ autorul evocă „viața ascetică deosebit de severă pe 

                                                             
3 Mircea Păcurariu, Dicționarul teologilor români, Editura Enciclopedică, București, 2002, pp. 373-374. 
4 Foaia Diecezană, An XV, 1900, Nr. 12, pp. 1-2. 
5 Nicolae Iorga, Istoria literaturii române contemporane, Partea a II-a, București, 1986, pp. 115-116. 
6 Ion Pârvu, Op. cit., p. 63. 
7 Semănătorul, București, Anul V, 1906, Nr. 1, pp. 162-164. 
8 Ioan Lupaș, Episcopul Nicolae Popea și Ioan Micu Moldovan, București, 1920, p. 50. 
9 Ion Pârvu, Op. cit., pp. 175-178. 
10 Alin Cristian Scridon, Şcoala noutestamentară din Banatul istoric. 1867-1918. Mentalităţi. Repere exegetice 

bănăţene. Interacţiuni istorice, socio-culturale şi confesionale, Prefaţă: Prof. Univ. Dr. Ioan Munteanu şi Prof. Univ. 

Dr. Stelian Tofană, Editura Jate Press, Szeged, Ungaria, 2017, pp. 82-83. 
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care‖ au trăit-o părinții apostolici și care au fost pilde pentru urmași. De exemplu, „smeritul 

Evagrie, supranumit Ponticul‖ refuză onorurile episcopale și preferă o viață ascetică
11

 sau Clement 

Alexandrinul (150 d.Hr.-215 d. Hr.) care înnobilează Taina Nunții așa cum a lăsat-o Mântuitorul 

Iisus Hristos: „(…) Botezul și pocăința, care o purced, împreună cu Euharistia – în care se 

săvârșește Taina Nunții – răscumpără și sfințesc Căsătoria‖
12

; „Manual de Teologie dogmatică 

ortodoxă‖ amintește de școala rusă, conturată în jurul mitropolitului Macarie Bulgakov. Bulgakov 

face parte din pleiada de minți „luminate ale Ortodoxiei care au crescut pulsul gândirii teologice, 

formulând aserțiunea: iubirea Celui de-a pururi fiitor cere ca iadul să aibă sfârșit‖
13

; „Pagini din 

istoria bisericii române din Ungaria‖  pune în lumină „tonusul spiritualității ortodoxe române‖ în 

timpul dualismului Austro-Ungar
14

. ș.a.m.d. 

 Știința Teologică era predată în Institutul Teologic din Caransebeș de adevărate elite, 

școlarizate la Cernăuți, Budapesta, Viena etc. Printre aceste elite vom evoca pe Iosif Iuliu Olariu, 

Iosif Traian Badescu, Filaret Musta, Dimitrie Cioloca, Petru Barbu, Filip Adam ș.a.m.d
15

. Aceștia 

erau subordonați episcopului și urmau un culoar științific trasat de ierarh. 

 Alături de susținerea Institutului Teologic, a secției pedagogice, ori a presei ecleziale (Foaia 

Diecezană), Nicolae Popea a coordonat și susținut numeroase instituții culturale care activau în 

eparhia sa: Reuniunea de lectură, cântări și muzică, „Asociațiuneaŗ (A.S.T.R.A.), Reuniunea 

Femeilor Române, Reuniunea învățătorilor greco-ortodocși din Episcopie, Conferințele 

învățătorești, Fondul de Teatru Român, Comitetele de comemorare a unor personalități românești 

etc
16

. 

 Instituțiile culturale evocate mai sus, prin statutele lor, aveau drept scop revigorarea 

„sentimentului etnic românesc și (care) au devenit în timp temelia coeziunii naționale‖ au fost 

sprijinite financiar și logistic de episcopie
17

. 

 Vom aminti, în treacăt, concertele, recitările de poezii în grai bănățean, piesele de teatru etc. 

prezentate în cadrul atelierelor „Reuniunii de lectură, cântări și muzică‖, au coagulat un important 

număr de participanți (majoritatea țărani din care o parte însemnată fiind analfabeți). Este îndeobște 

cunoscut faptul că „toate manifestările culturale erau subsumate ideii românismului‖
18

; „(…) aceste 

reuniuni urmăreau susținerea societății românești în ceea ce aceasta avea mai autentic și de viitor: 

comunitatea și școala‖
19

. 

 Reuniunea învățătorilor urmărea aceleași obiective: „permanenta îmbunătățire a 

programului de emancipare desfășurat de elitele ecleziale și civile românești în rândul țăranilor și 

meseriașilor  români din Banat‖
20

. 

                                                             
11

 Daniel Enea, Sfântul Ioan Cassian, mărturisitor și apărător al unității de credință în 1993-2018. Un sfert de veac de 

învățământ teologic ortodox superior la Timișoara, coord. Dr. Adrian Covan și Dr. Marius Florescu, Editura Astra 

Museum și Editura Partoș, Timișoara, 2018, p. 249. 
12 Gavril Trifa, Familia creștină în contemporaneitate în 1993-2018. Un sfert de veac de învățământ teologic ortodox 

superior la Timișoara, coord. Dr. Adrian Covan și Dr. Marius Florescu, Editura Astra Museum și Editura Partoș, 

Timișoara, 2018, p. 160. 
13 Adrian Covan, Un itinerar pe meleagurile gândirii eshatologice: iadul sau încremenirea într-un eșec permanent în 

1993-2018. Un sfert de veac de învățământ teologic ortodox superior la Timișoara, coord. Dr. Adrian Covan și Dr. 

Marius Florescu, Editura Astra Museum și Editura Partoș, Timișoara, 2018, p. 313. 
14 Alin Cristian Scridon, Clerul și credincioșii ortodocși români din Budapesta (secolul XIX) Ŕ precursori ai Marii 

Uniri în Contribuții ale Bisericii Ortodoxe Române la desăvârșirea statului național unitar român. Lucrările 

Simpozionului Internațional, Giarmata Vii, 8 decembrie 2018, Coordonator: Vasile Suciu, Editura Partoș, Timișoara, 

2018, p. 195. 
15 Idem, Elemente istoriografice contemporane românești privind influența cercetării occidentale în orizontul biblic 

bănățean, în perioada dualistă în 1993-2018. Un sfert de veac de învățământ teologic ortodox superior la Timișoara, 

coord. Dr. Adrian Covan și Dr. Marius Florescu, Editura Astra Museum și Editura Partoș, Timișoara, 2018, p. 257. 
16 Ioan Munteanu, Mișcarea națională din Banat. 1881-1918, Editura Antib, Timișoara, 1994, p. 152. 
17 Ion Pârvu, Op. cit., p. 195. 
18 Biserica și Școala, Arad, An XII, 1898, Nr. 41, 11/23 octombrie, pp. 1-2. 
19 Ion Pârvu, Op. cit., p. 196. 
20 Ibidem, p. 211. 
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 Reuniunea Femeilor Române din Caransebeș era coordonată de Episcopia Caransebeșului și 

de Epitropia Parohiei Ortodoxe Române a Caransebeșului. Învățătoarea Elena Biju a reușit să 

rămână în istoriografie ca reprezentantul de seamă a acestei asociații. Din lungul șir al activităților 

culturale desfășurate vom aminti: prima expoziție etnografică română la Caransebeș (din banii 

obținuți din această manifestare s-a construit un monument funerar la mormântul lui Diaconovici 

Loga); cenaclul cultural coordonat de Vasile Alecsandri (aflat la tratament la Băile Herculane în 

anul 1890) sub egida asociației; numeroasele spectacole  organizate de asociație și destinate 

educației publicului român ș.a.m.d
21

. 

 Activitatea ASTRA a debutat imediat după a doua jumătate a secolului al XIX-lea, iar în 

Banat intențiile s-au exprimat în 1894. Nicolae Popea deja arhipăstorea de 5 ani. În acest climat 

„Asociațiunea‖ și-a găsit fără îndoială nișa și astfel a putut disemina mai bine valorile culturii 

etnografice românești. 

 Concret, Nicolae Popea a participat la Adunarea generală a „Asociațiunii‖ desfășurată în 

Lugoj în anul 1896. Episcopul Popea la deschiderea lucrărilor a oficiat o slujbă de mulțumire, în 

urma căreia a cuvântat arătând „rolul Asociațiunii (A.S.T.R.A.) în progresul cultural și economic al 

poporului român‖
22

. 

 Prin urmare, programul ASTRA avea ca principale direcții practice strategia de iluminare și 

ajutorare a poporului român
23

. Preoții bănățeni (subordonați ierarhului Popea) au prezentat diferite 

teme în conferințe și prelegeri susținute în numeroase localități din Banatul istoric
24

.  

 Din modestele informații creionate mai sus admitem că instituția Bisericii a fost indisolubil 

legată de Reuniunile cultural-naționale. Aceste reuniuni desfășurate cu binecuvântarea și sprijinul 

direct al episcopului Nicolae Popea au împlinit și diseminat unitatea cultural-lingvistică a tuturor 

românilor – elemente care au reprezentat fundamentul realităților de mai târziu: 1 decembrie 1918. 

   

BIBLIOGRAPHY 

 

 

 Iorga Nicolae, Istoria literaturii române contemporane, Partea a II-a, București, 1986. 

 Lupaș Ioan, Episcopul Nicolae Popea și Ioan Micu Moldovan, București, 1920. 

 Munteanu Ioan, Mișcarea națională din Banat. 1881-1918, Editura Antib, Timișoara, 

1994. 

 Păcurariu Mircea, Dicționarul teologilor români, Editura Enciclopedică, București, 

2002. 

 Pârvu Ion, Biserică și societate în episcopia Caransebeșului în perioada păstoririi 

episcopului Nicolae Popea. 1889-1908, Editura Eurostampa, Timișoara, 2009 

 Scridon Alin Cristian, Şcoala noutestamentară din Banatul istoric. 1867-1918. 

Mentalităţi. Repere exegetice bănăţene. Interacţiuni istorice, socio-culturale şi 

confesionale, Prefaţă: Prof. Univ. Dr. Ioan Munteanu şi Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, 

Editura Jate Press, Szeged, Ungaria, 2017. 

 Trifa Gavril, Familia creștină în contemporaneitate în 1993-2018. Un sfert de veac de 

învățământ teologic ortodox superior la Timișoara, coord. Dr. Adrian Covan și Dr. 

Marius Florescu, Editura Astra Museum și Editura Partoș, Timișoara, 2018. 

                                                             
21 Ibidem, pp. 230-232. 
22 Ibidem, p. 218. 
23 Ioan Munteanu, Op. cit., pp. 158-160. 
24 Ion Pârvu, Op. cit., p. 219. 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1517 
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Abstract: The Bishop of Caransebes Nicolae Popea was a member of the Romanian Academy. This 

membership at the high cultural forum in Romania was at least the premise of the implementation 

of cultural projects in the diocese received for coordination. From 1889 until his death in 1908 

Bishop Nicolae Popea was concerned with promoting the Pedagogical and Theological Institute in 

Caransebeș, The Diecean Sheet magazine and the printing of some books necessary for the 

progress of the spiritual and cultural life in Banat. 
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 Mitropoliul sibian – Miron Romanul – convoacă la 1 martie 1889 Sinodul extraordinar în 

vederea alegerii noului episcop de Caransebeș. La 18 februarie 1889 prin moartea episcopului 

cărturar Ioan Popasu se produce vacantarea scaunului episcopal caransebeșan. 

 Miron Romanul a ținut să precizeze în Sinodul extarordinar: „importanța activității fostului 

Episcop care a adunat aicia puterile morale și materiale, ce erau de trebuință pentru o dezvoltare 

salutară a vieții bisericești în această parte a metropoliei noastre, instituțiile bisericești regulate prin 

statutul organic al Bisericii noastre naționale, carele a presidat și condus toate sinoadele acestei 

dieceze de la inaugurarea vieții noastre constituționale bisericești; carele a participat la toate 

acțiunile de importanță ale metropoliei noastre și carele până la răsuflarea sa cea de pe urmă a 

rămas devotat binelui comun și în special al diecezei sale, bunul, înțeleptul și energiosul episcop al 

bisericii noastre de aicea, Ioan Popasu‖
1
. 

 Sinodul de alegere a noului episcop a avut loc la Caransebeș la 26-27 martie 1889. Sinodalii, 

55 la număr s-au pronunțat ferm în favoarea lui Nicolae Popea: Nicolae Popea – 52 voturi și Iosif 

Goldiș – 3 voturi.  

 Alegerea din Caransebeș a fost săvârșită în baza Statutului Organic (paragrafele 87, 89, 91, 

97, 98, 99, 100, 101, 102 și 103), iar același Statut proclama (paragraful 102) candidatul ales, ca 

episcop. Totuși, alegerea făcută de sinodali trebuia întărită de împărat. Această întărire monarhică 

întocmită la 1 iunie 1889 este diseminată în spațiul public prin cunoscuta Gramată mitropolitană 

publicată în Foaia Diecezană la 30 iunie 1889: „Noi, având în vedere votul reprezentanților 

Caransebeșului și poporului din eparhia vacantă a Caransebeșului, pronunțat în sinodul aceleași 

eparhii în 27 Martiu a.c. am aflat, că alesul aceluia și cler și popor, înlocuitorul de Dumnezeu 

arhimandrit Nicolae Popea, până acum vicariu al nostru arhiepiscopesc în arhidieceza Transilvaniei, 

recomandat prin tăria lui în credința ortodoxă și în legea sântei noastre biserici răsăritene, prin 

activitatea lui zeloasă în oficiile sale de până acum și prin curățenia vieții lui morale, fiind Noi 

încredințați și despre neclinitita casă domnitoare precum și către constituțiunea și legile patriei, este 

calificat pentru promovarea în demnitatea de episcop al eparhiei Caransebeșului, și după ce alegerea 

                                                             
1 Ion Pârvu, Biserică și societate în episcopia Caransebeșului în perioada păstoririi episcopului Nicolae Popea. 1889-

1908, Editura Eurostampa, Timișoara, 2009, p. 47. 
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sa de episcop al acestei eparhii fu preagrațios întărită de Maiestatea Sa cesaree și apostolica regie cu 

preaînalta rezoluțiune din 1 Iuniu a.c. (…)‖
2
. 

 Prin urmare, la 27 martie 1889 Nicolae Popea a fost ales episcop, însă abia la 1 iunie 1889 a 

fost confirmat de împărat. 

 Imediat după alegerea sa ca episcop de Caransebeș, Academia Română l-a primit ca 

membru deplin. Rațiunea acceptării sale în cel mai înalt for de cultură este fundamentată pe 

lucrările creionate: Vechea Mitropolie Ortodoxă a Transilvaniei (publicată în 1870); Arhiepiscopul 

și Mitropolitul Andrei Baron de Șaguna (finalizată în 1879); Memorialul Arhiepiscopului Andrei 

Baron de Șaguna, dar și a numeroaselor studii publicate în presa vremii, cu precădere în Foaia 

Diecezană și Telegraful Român
3
. 

 După 8 aprilie 1889 (ziua alegerii în Academia Română), media din spațiul românesc 

abundă în informații referitoare la noul academician: „P.S. Episcopul Nicolae Popea înaintează 

(Academiei Române n.n.) manuscrisul său de recepție despre Metropolitul Andrei Baron de 

Șaguna‖
4
; „(Nicolae Popea n.n.) a intrat în rândul cărturarilor neamului și va rămâne un simbol al 

luptei naționale prin cea ce a scris și prin activitatea sa ca episcop de Caransebeș‖
5
 ș.a.m.d. 

 Cercetătorul Ion Pârvu subliniază că episcopul Nicolae Popea și-a asumat pe deplin noua 

calitate prin intensificarea preocupărilor culturale. „În aceeași perioadă, Academia Română și 

Societatea de Istorie și Arheologie din Timișoara au demarat ampla acțiune de valorificare a 

fondurilor documentare vechi românești, solicitând sprijinul Episcopului N. Popea. În 1898, N. 

Popea a primit din partea lui I. Bianu Apelul Academiei Române pentru strângerea datelor necesare 

publicării bibliografiei românești vechi (cărțile tipărite între 1508-1830). Lista cărților vechi 

românești a fost completată de ierarh cu zeci de titluri existente în Eparhie. Apelul Academiei 

Române și realizarea acestei activități era, pentru Episcop, o sarcină culturală și națională‖
6
. 

 În anul 1906, Nicolae Popea împlinea vârsta de 80 de ani. Cu acest prilej, Nicolae Iorga 

inițiază un demers în cadrul Academiei Române în vederea sprijinirii de a se publica al II-lea volum 

din Memorialul lui Andrei Șaguna
7
. Trei ani mai târziu (1909), marele istoric și om politic Nicolae 

Iorga, cu prilejul celor două decenii de la primirea lui Nicolae Popea în Academia Română, 

creionează în Aula Academiei chipul ierarhului bănățean pe care-l cunoscuse atât la București, dar 

mai cu seamă în timpul peregrinărilor avute prin Banat. Din păcate trecuse un an de la moartea lui 

Popea (moare la 8 august 1908, însă abia la 4 decembrie 1909 este ales episcop al Caransebeșului 

providențialul Miron Cristea)
8
. 

 Sub aspect cultural, esența demersului nostru, Nicolae Popea s-a preocupat de îmbogățirea 

bibliotecii Institutului Pedagogic și Teologic din Caransebeș. Noile achiziții de carte inițiate de 

ierarh completau biblioteca instituțiilor evocate cu titluri editate în București, Iași, Craiova, Sibiu, 

Blaj, Cernăuți, Budapesta Viena, Berlin, Graz, Roma etc. Pe unele dintre lucrări sunt regăsite 

autografele autorilor și consemnările ierarhului caransebeșan
9
. 

 Conform Regulamentului din anul 1888 Institutul Teologic din Caransebeș era coordonat de 

episcop. Iosif Iuliu Olariu - directorul Institutului Teologic din perioada arhipăstoririi lui Popea – 

era subordonatul episcopului. De pildă, în această calitate, Olariu mulțumește Consistoriului 

                                                             
2 Foaia Diecezană, An IV, 1889, Nr. 24, 30 iunie, pp. 1-2. 
3 Mircea Păcurariu, Dicționarul teologilor români, Editura Enciclopedică, București, 2002, pp. 373-374. 
4 Foaia Diecezană, An XV, 1900, Nr. 12, pp. 1-2. 
5 Nicolae Iorga, Istoria literaturii române contemporane, Partea a II-a, București, 1986, pp. 115-116. 
6 Ion Pârvu, Op. cit., p. 63. 
7 Semănătorul, București, Anul V, 1906, Nr. 1, pp. 162-164. 
8 Ioan Lupaș, Episcopul Nicolae Popea și Ioan Micu Moldovan, București, 1920, p. 50. 
9 Ion Pârvu, Op. cit., pp. 175-178. 
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diecezan pentru cei 100 florini pe care Institutul îi primește în fiecare an în vederea cumpărării de 

cărți și pentru ale cheltuieli ale instituției de învățământ
10

. 

 Iosif Iuliu Olariu publică cea mai mare parte a operei sale în timpul episcopului Nicolae 

Popea. Astfel în „Scrierile părinților apostolici‖ autorul evocă „viața ascetică deosebit de severă pe 

care‖ au trăit-o părinții apostolici și care au fost pilde pentru urmași. De exemplu, „smeritul 

Evagrie, supranumit Ponticul‖ refuză onorurile episcopale și preferă o viață ascetică
11

 sau Clement 

Alexandrinul (150 d.Hr.-215 d. Hr.) care înnobilează Taina Nunții așa cum a lăsat-o Mântuitorul 

Iisus Hristos: „(…) Botezul și pocăința, care o purced, împreună cu Euharistia – în care se 

săvârșește Taina Nunții – răscumpără și sfințesc Căsătoria‖
12

; „Manual de Teologie dogmatică 

ortodoxă‖ amintește de școala rusă, conturată în jurul mitropolitului Macarie Bulgakov. Bulgakov 

face parte din pleiada de minți „luminate ale Ortodoxiei care au crescut pulsul gândirii teologice, 

formulând aserțiunea: iubirea Celui de-a pururi fiitor cere ca iadul să aibă sfârșit‖
13

; „Pagini din 

istoria bisericii române din Ungaria‖  pune în lumină „tonusul spiritualității ortodoxe române‖ în 

timpul dualismului Austro-Ungar
14

. ș.a.m.d. 

 Știința Teologică era predată în Institutul Teologic din Caransebeș de adevărate elite, 

școlarizate la Cernăuți, Budapesta, Viena etc. Printre aceste elite vom evoca pe Iosif Iuliu Olariu, 

Iosif Traian Badescu, Filaret Musta, Dimitrie Cioloca, Petru Barbu, Filip Adam ș.a.m.d
15

. Aceștia 

erau subordonați episcopului și urmau un culoar științific trasat de ierarh. 

 Alături de susținerea Institutului Teologic, a secției pedagogice, ori a presei ecleziale (Foaia 

Diecezană), Nicolae Popea a coordonat și susținut numeroase instituții culturale care activau în 

eparhia sa: Reuniunea de lectură, cântări și muzică, „Asociațiuneaŗ (A.S.T.R.A.), Reuniunea 

Femeilor Române, Reuniunea învățătorilor greco-ortodocși din Episcopie, Conferințele 

învățătorești, Fondul de Teatru Român, Comitetele de comemorare a unor personalități românești 

etc
16

. 

 Instituțiile culturale evocate mai sus, prin statutele lor, aveau drept scop revigorarea 

„sentimentului etnic românesc și (care) au devenit în timp temelia coeziunii naționale‖ au fost 

sprijinite financiar și logistic de episcopie
17

. 

 Vom aminti, în treacăt, concertele, recitările de poezii în grai bănățean, piesele de teatru etc. 

prezentate în cadrul atelierelor „Reuniunii de lectură, cântări și muzică‖, au coagulat un important 

număr de participanți (majoritatea țărani din care o parte însemnată fiind analfabeți). Este îndeobște 

cunoscut faptul că „toate manifestările culturale erau subsumate ideii românismului‖
18

; „(…) aceste 

                                                             
10 Alin Cristian Scridon, Şcoala noutestamentară din Banatul istoric. 1867-1918. Mentalităţi. Repere exegetice 

bănăţene. Interacţiuni istorice, socio-culturale şi confesionale, Prefaţă: Prof. Univ. Dr. Ioan Munteanu şi Prof. Univ. 

Dr. Stelian Tofană, Editura Jate Press, Szeged, Ungaria, 2017, pp. 82-83. 
11 Daniel Enea, Sfântul Ioan Cassian, mărturisitor și apărător al unității de credință în 1993-2018. Un sfert de veac de 

învățământ teologic ortodox superior la Timișoara, coord. Dr. Adrian Covan și Dr. Marius Florescu, Editura Astra 

Museum și Editura Partoș, Timișoara, 2018, p. 249. 
12 Gavril Trifa, Familia creștină în contemporaneitate în 1993-2018. Un sfert de veac de învățământ teologic ortodox 
superior la Timișoara, coord. Dr. Adrian Covan și Dr. Marius Florescu, Editura Astra Museum și Editura Partoș, 

Timișoara, 2018, p. 160. 
13 Adrian Covan, Un itinerar pe meleagurile gândirii eshatologice: iadul sau încremenirea într-un eșec permanent în 

1993-2018. Un sfert de veac de învățământ teologic ortodox superior la Timișoara, coord. Dr. Adrian Covan și Dr. 

Marius Florescu, Editura Astra Museum și Editura Partoș, Timișoara, 2018, p. 313. 
14 Alin Cristian Scridon, Clerul și credincioșii ortodocși români din Budapesta (secolul XIX) Ŕ precursori ai Marii 

Uniri în Contribuții ale Bisericii Ortodoxe Române la desăvârșirea statului național unitar român. Lucrările 

Simpozionului Internațional, Giarmata Vii, 8 decembrie 2018, Coordonator: Vasile Suciu, Editura Partoș, Timișoara, 

2018, p. 195. 
15 Idem, Elemente istoriografice contemporane românești privind influența cercetării occidentale în orizontul biblic 

bănățean, în perioada dualistă în 1993-2018. Un sfert de veac de învățământ teologic ortodox superior la Timișoara, 
coord. Dr. Adrian Covan și Dr. Marius Florescu, Editura Astra Museum și Editura Partoș, Timișoara, 2018, p. 257. 
16 Ioan Munteanu, Mișcarea națională din Banat. 1881-1918, Editura Antib, Timișoara, 1994, p. 152. 
17 Ion Pârvu, Op. cit., p. 195. 
18 Biserica și Școala, Arad, An XII, 1898, Nr. 41, 11/23 octombrie, pp. 1-2. 
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reuniuni urmăreau susținerea societății românești în ceea ce aceasta avea mai autentic și de viitor: 

comunitatea și școala‖
19

. 

 Reuniunea învățătorilor urmărea aceleași obiective: „permanenta îmbunătățire a 

programului de emancipare desfășurat de elitele ecleziale și civile românești în rândul țăranilor și 

meseriașilor  români din Banat‖
20

. 

 Reuniunea Femeilor Române din Caransebeș era coordonată de Episcopia Caransebeșului și 

de Epitropia Parohiei Ortodoxe Române a Caransebeșului. Învățătoarea Elena Biju a reușit să 

rămână în istoriografie ca reprezentantul de seamă a acestei asociații. Din lungul șir al activităților 

culturale desfășurate vom aminti: prima expoziție etnografică română la Caransebeș (din banii 

obținuți din această manifestare s-a construit un monument funerar la mormântul lui Diaconovici 

Loga); cenaclul cultural coordonat de Vasile Alecsandri (aflat la tratament la Băile Herculane în 

anul 1890) sub egida asociației; numeroasele spectacole  organizate de asociație și destinate 

educației publicului român ș.a.m.d
21

. 

 Activitatea ASTRA a debutat imediat după a doua jumătate a secolului al XIX-lea, iar în 

Banat intențiile s-au exprimat în 1894. Nicolae Popea deja arhipăstorea de 5 ani. În acest climat 

„Asociațiunea‖ și-a găsit fără îndoială nișa și astfel a putut disemina mai bine valorile culturii 

etnografice românești. 

 Concret, Nicolae Popea a participat la Adunarea generală a „Asociațiunii‖ desfășurată în 

Lugoj în anul 1896. Episcopul Popea la deschiderea lucrărilor a oficiat o slujbă de mulțumire, în 

urma căreia a cuvântat arătând „rolul Asociațiunii (A.S.T.R.A.) în progresul cultural și economic al 

poporului român‖
22

. 

 Prin urmare, programul ASTRA avea ca principale direcții practice strategia de iluminare și 

ajutorare a poporului român
23

. Preoții bănățeni (subordonați ierarhului Popea) au prezentat diferite 

teme în conferințe și prelegeri susținute în numeroase localități din Banatul istoric
24

.  

 Din modestele informații creionate mai sus admitem că instituția Bisericii a fost indisolubil 

legată de Reuniunile cultural-naționale. Aceste reuniuni desfășurate cu binecuvântarea și sprijinul 

direct al episcopului Nicolae Popea au împlinit și diseminat unitatea cultural-lingvistică a tuturor 

românilor – elemente care au reprezentat fundamentul realităților de mai târziu: 1 decembrie 1918. 
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TRADITIONS RELATED TO BIRTH IN DIOSIG 
 

Timea TOLNAI - Andras Csaba GYORBIRO 
 
Abstract:There are plenty of traditions related to the birth in the cases of Calvinist communities in Western 

Romania. In Diosig, where the Calvinist roots are very solid in the case of the ethnic Hungarian community, 

these traditions belonged to the naturally developed folk culture of the community. In this paper, we present 
two major traditions, the way they used to be a three generations ago, and how they tranformed and gained 

their current form. The paper gives beyond the discussed items a general insight into the religious 

transformation of an ethnic Hungarian Calvinist Romania in North-Western Romania. 

 
Keywords:Birth, religious traditions, secularization, folk traditions 

 
 

Introduction 

Our study presents the first major turning point of human life, the habits associated with 

birth in the Calvinist community of Diosig, Bihor county in Romania from the middle of the last 

century to the present. Our primary goal is to reveal the beliefs, rules, and social role of this period, 

that is, the way the community responds to the birth of a child. We also discuss the social processes 

that this non-routine life situation initiates and the tasks that community members, especially the 

family, perform. In the course of the research, we made interviews, so we present this period from 

the days after birth to the end of the crossing holiday, based on the information recorded during the 

discussions with the informants, in chronological order. 

The period after the birth 
The first and most important of the turning points of human life is birth, which also means entering 

the community. The post-birth period was a distinct period for both the mother and the child, and 

for the narrower environment, ―on the one hand, to avoid any negative impact, and on the other 

hand to create the conditions for the protection, undisturbed development and construction of the 

parent and the infant. ―The most critical period was the six-week post-birth period because the 

belief was that the child was still defenseless.`` (Zakarias, 1994, p.266). The freshly-born mother 

was considered sick, she had to lie in the bed for at least six weeks During this time, grandparents, 

close relatives and neighbors provided help to their mothers in the housework, which was strictly 

held. It was customary for the family to provide food for the freshly born woman during this period. 

 

Someone brought always something to eat for the family, so that the young woman wouldn't 

cook, but have some food to just relax because she had to rest for six weeks. (Sz. K.) 

 

In this period, the child was protected from the evil spirit by various objects and gestures, 

and various preventive procedures were used to avoid trouble, eg. red dagger tied to his arm; it was 

customary to embed the child symbolically at the first meeting for defense, or to sit on the mother's 

bed because it took the mother's milk and her child's dream. 

When the trouble happened, it was somehow tried to remedy. The symptoms of the child 

were crying, stomach pain, bad sleep. For example, if a child cried for a long time after the 

departure of a visitor, it was said that they were eye-blinded, and then they burned coal, 

which consisted of igniting matches, extinguishing them in water, and watering it with the 

baby. 

They said that if they did not sleep, then we had to take the spell out of charcoal, I did it for 

K, I remember because he didn't sleep for a while. (Sz. K)  
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If he was bad looking his eyebrow came together  he wasn't allowed to the child, they said 

he would beat the child by his eyes. (Sz. I.) 

 

The six-week period was the accepted childhood period in the village, but the time span 

(today just like before) could be influenced by several factors: post-natal health, the presence or 

absence of outside help (the amount of home tasks is closely related to this), expectation of the 

environment (mother, mother-in-law, husband), adherence to tradition, and the number of existing 

children in the family. Because of this, not everyone knew or wanted to keep the sixth week. 

According to one of my contributors, the size of the period, the six weeks from the ethnic 

Romanians, was taken over by the ethnic  Hungarians. 

During the six weeks the mother could not go out with her child outside the gate, who did 

not respect this tradition was criticized by the older villagers. It was customary until the 1980s, and 

was mostly held after the birth of the first child. After the birth of the second child, it was harder to 

follow, the mother went out of the house with the larger child, while the smaller child was kept in 

for six weeks. 

Even in the consciousness of the elderly, the habits of birth, superstitions and beliefs that 

were part of their lives are still alive, forming a coherent, whole system, guiding and regulating the 

period around birth. (Lackovits, 1993). Most of the time, they still hold the six-week crib, but fewer 

and fewer superstition-related traditions, for example. we rarely see a baby in the village who has a 

red duct on his wrist and charcoal extinction is almost not used at all any longer, etc. 

 

Reintegration into the church-the so called ,,Egyhazkelo`` 
By the time of the reintegration, the mother leaves the bed and returns to her normal social 

situation. At that time, the mother's first journey led to the temple after the birth, so she 

could not leave the house until she went to church and was then released from the 

limitations of the crib period. According to the law of Moses, the woman ―shall remain at 

home after the birth, and shall not touch any holy thing, nor enter into the holy place, until 

the days of purification be fulfilled‖. The habit was known throughout the Hungarian 

language and had two functions: one is the nature of thanksgiving for the child, and the other 

is the end of the mother's unclean womanhood. There was a such tradition in Diosig too in 

this case, the mother usually attended worship with the female members of the family to 

give thanks to God for healing and her child's health. It always happened on Saturday's 

worship. Then, in the temple, the young woman wore the black dress she wore at her civil 

wedding. 

It wouldn't have been possible to go out on the street door. It was after 6 weeks  when I went 

to church for the first time, sure it was unusual even when I walked up and came home very tired. I 

had to go to black, in black shawl. (Sz. G.) 

Nem lett volna szabad még az utcaajtñn se kimenni. 6 hetes voltam én is mikor előszôr 

mentem templomba, biztos, hogy még akkor is szokatlan volt, mert innen oda gyalog 

felmenni meg hazajônni nagyon elfáradtam. Feketébe kellett menni, fekete kendősen fekete 

jegyruhába. (Sz. G.) 

The habit is still alive today, with  mothers taking part in the church, freshly born 

mothers after the end of the crib period. The dress has changed, typically wearing a festive 

dress, but not black. 

Baptism 
The baptism is a ceremony, a customary event of outstanding social development in the 

transitional ritual of birth. The baptism is the spiritual and social essence of birth as a turning point. 

The baby is essentially changed: it will become a pagan Christian and become a social being. The 

newborn will be introduced into the society, into the community system, which the community 

acknowledges and recognizes. . 
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His first encounter with a church officially takes place at that time, which means admitting 

the Christian church to the community of the church. Even though the child is a passive participant 

in the baptismal, but in his religious community, he is the foundation of his religious socialization. 

This act was a one-time event of human life, with rare exceptions. Baptism is the external universal 

sign of the New Testament, and the Calvinist  Church regards it as an alliance with God, which is 

based on Biblical foundations. (Balázs: 2013). There was no unified church-set date for the baptist, 

though most often after the six-week-old cot, but before the age of one, they baptized the baby. In 

the last decades, this period has been even worse. It was only in justified cases at the time of the 

infant bed, that is, when the infant's medical condition did not allow him to be baptized later. If the 

child remained unpunished, the pastor would not be buried. In such a case, the family organized his 

funeral, and his tomb could only be located outside the cemetery. This has not been the case lately. 

Parents, godparents and the narrower family participated in the baptism. In most cases, two 

married couples are asked for a cross. In older times, the parishioners were more likely to be 

related, even if there was no close relationship. 

They were offended if they were not chosen from the family. (Sz. I.) 

 At the same time, brothers and sisters are asked to have a different (married) couple for a 

cross. There is no clear rule today that baptized parties should be married. According to the 

Calvinist rule, a godmother and a godfather are required, but they do not have to be married. 

Baptismal records, however, show that apart from rare exceptions, couples were baptized and 

baptized today. It is also rare for the same crossbreed to have more children in a family 

Today, the godparents are asked about the future religious education of the child, but 

according to the research, this task falls on the parents, grandparents, only very rarely do the 

godparents participate.  (Kapros: 1986). In addition to parents and godparents, the pastor and the 

entire church bear responsibility for the baptized child, because baptism in the Calvinist Church 

takes place in the worship community,  as a part of worship. Then the parents, the godparents bring 

the child. Most of the preaching does not include baptismal parents or baptisms with the child, only 

during baptism. 

The baptismal gift was also the duty of the baptist to pay the church. Since 2014, baptism 

has been free of charge for church keepers (who are not church keepers, they pay 1 year 

contribution). Parents often accompany the child's life course and are given an independent role in 

the life events of the child, there are all the major holidays that affect the child (birthday, name day, 

confirmation, graduation, etc.), and they are asked to marry them when they marry .Az első 

keresztszülő az, aki keresztelésnél kézben fogja a gyermeket.  

It is only given to the mother when the child begins to cry during the ceremony. The first 

task of a christening parent is to buy the baptismal dress for the child, and even the baptismal gift 

has now expanded, giving the parents the most money, the amount of which has increased 

significantly over time. Cross-parents have a prominent role in other life-events, and are more 

burdensome on them(Gazda: 1980). 

Long before, in Diosig, baptism took place the church in the morning worship. On Sundays 

and in winter all this was done on the parochy. The child was most often baptized at the age of 2-3 

months. At the beginning of communism, in the 50s, there were cases when children were baptized 

late. 

Nowadays, the church-keeping ethnic Hungarian population is baptized on Sunday in the 

morning worship, in accordance with the existing ecclesiastical rules. Baptism is announced two 

weeks before, two Sundays in the temple. According to the present pastor, all Hungarian families 

are no longer demanding baptism, so the number of Calvinist souls will be reduced year by year. 

Even 30-40 years ago, we found few examples of baptisms, today it can be said among the 

Hungarians, the past minister reports. 

The church ceremony is always followed by a festive ceremony. In the past, only the family 

attended this event, and today we can find an example for a small event and a 100-person baptism 
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ceremony. For the smaller ones, which are usually arranged in the family house, parents, 

godparents, grandparents, siblings are invited.  

 Conclusion 

As for the traditions realted to the birth,  we presented the reintegration into the church`s life and 

baptism in more detail because of their religious affiliations . Interviews have highlighted that the 

rigid habits and rules associated with birth have changed in response to the lifestyle and 

environmental effects of a world that has changed for more than half a century, these have been 

loosened in recent decades, and superstitions seem to disappear. The habit of the women 

reintegration is still alive, but it has been modified in such a way that, after the six wekks long 

period spent in bed after birth, the mother goes to church, attends worship, but today her first way 

does not necessarily lead the church. The baptismal tradition, however, is traditionally preserved 

today, considered important in the village, even by those Calvinist families who are not active 

members of the Church. 
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ON WRITING, WITH VIRGINIA WOOLF AND MARIE, QUEEN OF ROUMANIA 
 

Simona Catrinel Avarvarei 

“Ion Ionescu de la Brad” University of Iaşi 
 

 
Abstract: This paper visits some of the thoughts Virginia Woolf shared with the public of Time and Tide 

magazine, in December 1934, when she published one of her essays, entitled Royalty, a review of  

The Story of My Life by Marie, Queen of Roumania. Not only does the essayist portray Queen Marie through 
her, at that time, recently published autobiography, but she also embraces the opportunity to invite readers 

to reflect on the institution of monarchy and its establishment; she turns to metaphorical projections and 

outlines the story of a Queen for whom writing opened the bars of her Řgolden cageř and whose „virtue„ of 
pen „has won her freedomŗ (Woolf 1952 [1934]: 191). 

 

Keywords: royalty, literature, reading, memoirs 

 
ŖRoyalty[…] gives us a Paradise to inhabit…ŗ 

Virginia Woolf, Royalty 
 

Ŗ…raiul în care nu te mai poți înapoia după ce i-

ai trecut pragul intrând în lumea realităților.ŗ 

Maria, Regina României, Povestea vieții mele 
 

La mai bine de 140 de ani de la nașterea Reginei Maria, la 153 de ani de la întemeierea, 

odată cu sosirea lui Carol I, a dinastiei regale române și la doar câteva luni trecute de pragul 

Marelui Centenar al României întregite, parcursul acestui demers al nostru își propune să urmeze 

firul textualității narative care aduce laolaltă, în spațiul unei rostiri comune, două aristocrate 

desăvârșite ale secolului trecut – prima dintre ele, născută Marie Alexandra Victoria de Saxa-

Coburg și Gotha, Principesă de Edinburgh, descendentă a marilor familii regale europene –  

pe linie paternă, nepoata reginei Victoria a Marii Britanii și, pe linie maternă, a  

Țarului Alexandru II, viitoarea Regină Maria a României (1875-1938), iar cealaltă, nimeni alta 

decât Virginia Woolf (1882-1941), o aristocrată a „dinastiei‖ Bloomsbury și a modernismului literar 

european. Despre cele două portrete feminine, iconice, prin harul și desăvârșita lui împlinire, fie sub 

coroană și jurământ de credință, fie prin plăsmuite continente de istorii literare conduse cu vârf de 

peniță măiastră, s-a scris mult și cu foarte multă minuție. Articolul nostru, o simplă picătură într-o 

mare de rostiri închinate celor două cariatide, se oprește, în contextul generos al gândirii critice 

reflectată cu inegalabilă generozitate și desăvârșită abordare stilistică de Virginia Woolf, asupra 

recenziei pe care aceasta o face autobiografiei Suveranei României, The Story of My Life / Povestea 

vieții mele, apărută la Londra, în intervalul 1934-1936. Poate că a fost mai mult decât o simplă 

lucrare a destinului faptul că recenzia primului volum, din cele trei câte aveau să fie în final, a purtat 

semnătura Virginiei Woolf, autoarea publicând un studiu critic în luna decembrie 1934, în revista 

Time and Tide, săptămânal politic și literar, fanion al presei feministe a vremii. Scria Virginia 

Woolf, în eseul semnificativ intitulat Royalty, 

Multe autobiografii importante au apărut toamna aceasta, dar niciuna mai neobișnuită și în 

anumite privințe mai interesantă decât Povestea vieții mele, semnată Maria, Regina României. 

Motivele se leagă de faptul că ea este de viță regală; că poate să scrie; că nicio persoană de 
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sânge regal nu a fost vreodată, până acum, capabilă să scrie; iar consecințele pot fi extrem de 

serioase. (Woolf 1952 [1934]: 187)
1

 

Cu tușe șăgalnic ironice, dar și nedisimulat admirative, în alte instanțe, Virginia Woolf adoptă 

postura unui etolog interesat de dinamica comportamentului si modului de viață al unor subiecți 

umani, care trăiesc după reguli și canoane diferite. Departe de a se fi lăsat sedusă de elitele sociale 

și politice ale timpului său, dimpotrivă, renumită pentru atitudinea-i critică, Virginia Woolf nu se 

înmănușează în catifea neagră atunci când își înmoaie pana în cerneala criticului literar, însă 

îmbrățișarea ei este sinceră și chiar dacă nu efervescentă, rămâne generoasă în semantica ei. 

Apelând la o comparație care, de altfel, nu îi era deloc străină Reginei Maria, celebra scriitoare se 

referă la membrii familiilor regale printr-o analogie construită în jurul ideii animalului de rasă, al 

cărui regim de viață, creștere și educație izolează, la adăpostul impus al zăbrelelor reci, viitoarele 

deveniri aristocrate. Verbul care țintuiește, asemenea acului care străpunge inerția fluturelui în 

insectar, anulând orice altă posibilă conexiune, to breed, induce fără nici un echivoc ideea de efort 

special croit și susținut îndreptat spre imprimarea unor tipare comportamentale, 

În primul rând, membrii familiilor regale, ca simplu experiment în educația naturii umane, 

suscită un mare interes de ordin psihologic. Timp de secole membrii unei anumite familii au 

fost segregați; crescuți cu o grijă cu care doar caii de curse mai sunt răsfățați; minunat 

găzduiți, înveșmântați și hrăniți; nefiresc de mult stimulați în unele privințe, reprimați în 

altele; adorați, îndelung admirați și ținuți sub lacăt, aidoma leilor și tigrilor, într-o încăpere 

frumoasă, intens luminată, în spatele gratiilor. (187) 

Din această îngustă taxonomie, ferecată în înlănțuiri de ribozomi gândite după legi doar de puțini 

știute, se desprinde, aidoma unei tainice fulgurații, Regina Maria a României, cea care reușește să se 

elibereze și să se descopere prin salvatoarea minune a scrisului.  

Acum unul dintre aceste animale regale, Regina Maria a României, a făcut ceea ce nu mai 

fusese făcut vreodată; a deschis ușa coliviei și a ieșit în stradă. Regina Maria poate să scrie; 

astfel, într-o clipită, zăbrelele au căzut. […] ea avea darul deloc obișnuit de a-și urma emoția 

până ce-i afla cuvântul potrivit. Iar aceasta nu înseamnă decât că poate să scrie. (188) 

Regina însăși va folosi metafora care leagă prin dinamica sinecdocală a părții care reușeste să treacă 

dincolo de tirania uniformizantă a întregului atât în Memoriile sale, cât și în unele din povestirile 

sale pentru copii; „Ei își închipuie că „animalul‖ din mine trebuie să joace un rol important‖ (apud. 

Tatiana Niculescu 2018: 96). Kildine, un posibil alter-ego, devenit personajul în jurul căruia se țese 

Povestea unei mici principese răutăcioase, odată ce a „gustat‖ libertatea desprinderii, cu toată 

revolta inocentă a copilariei, de mult prea sufocantele rigori impuse de condiția sa socială, află că 

„Princesses are little animals made to live in golden cages and the sooner they learn to like them the 

better!‖ (Marie, Queen of Roumania 1922: 11) Nu știm dacă Virginia Woolf ar fi citit această 

poveste, cu toate că am putea presupune că șansele nu sunt prea mari, dar parcurgând Memoriile 

Reginei Maria, întâlnirea cu metaforica asociere este aproape sigură; am putea chiar îndrăzni să 

presupunem că acesta ar părea a fi motivul reluării analogiei în corpul eseului său. Sensibilitatea 

latină, prin eleganța limbii franceze, a făcut ca în varianta poveștii apărută în Hexagon, în 1921, la 

distanță de patru ani de momentul primei apariții a cărții, în 1917, cuvântul „animal‖ să fie înlocuit 

cu infinit mai delicata asociere cu o mică pasăre închisă în colivia de aur, loc comun nu doar în 

ficțiunea literară închinată celor mici, dar și în imaginarul colectiv, tentat să alunece, aproape firesc, 

spre amintita comparație atunci când vine vorba de prințese și viețile lor. „Les princesses sont des 

petits oiseaux faits pour vivre dans des cages dorées; plus tót elles apprennent à les aimer, mieux 

cela vaut pour elles‖ (Marie, Reine de Roumanie 1934: 28). Traducerea în limba română, oferită 

copiilor de toate vârstele de ASR Principele Radu, pleacă de la textul în limba franceză, oferind 

aceeași imagine a delicatelor aripi închise în spatele zăbrelelor coliviilor princiare: „Principesele 

sunt ca niște păsărele menite să trăiască în cuști aurite; cu cât învață mai repede să le placă traiul în 

cușca lor de aur, cu atât mai bine pentru ele‖ (Maria, Regina României 2018 [1921]: 17). Nici 

                                                             
1Toate citările din The Moment and Other Essays - Royalty, Virginia Woolf sunt traducerile mele.  
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micuței principese Kildine, nici prințesei devenită, între timp regină nu le-a plăcut să admire 

culorile lumii din spatele unor închideri zăbrelite; iar pentru Regina Maria, scrisul i-a dăruit 

libertate și i-a îngăduit trecerea dincolo de îngustele orizonturi încredințate, cu atât mai mult, cu cât 

se pare că ursitoarele i-ar fi lăsat, lângă pătuț, o pană magică, sau cel puțin așa crede Virginia Woolf 

despre nepoata reginei Victoria, cea care, 

[…] s-a născut cu pana de scris în mână. Cuvintele i se supun. Însuși felul în care povestește 

despre asta este edificator: "De când eram copil", istorisește ea, "posedam o imaginație 

bogată și îmi plăcea să le spun povești surorilor mele…Apoi unul dintre copiii mei mi-a 

spus: 'Mama, ar trebui să scrii toate acestea, e păcat să îngădui atâtor imagini frumoase să se 

stingă'...Nu știam nimic despre scris, stil sau compoziție, sau despre 'regulile jocului', dar ce 

știam era să evoc frumusețea, și, câteodată, emoția,. Aveam, de asemenea, un bogat bagaj de 

cuvinte." Este adevărat; nu știe nimic despre "regulile jocului"; cuvintele se rostogolesc și 

ascund, sub ele, orașe întregi; […] uneori, își compromite intențiile și își ratează șansele; dar 

tocmai pentru că are atât de multă inimă, pentru că își urmează, neînfricată, emoția, 

înfruntând obstacolele fără teama că s-ar putea prăbuși, reușește să evoce frumosul și să 

transmită fiorul (Woolf 1952 (1934): 189).  

Apelând la subtila strategie a folosirii epistrofei, Virginia Woolf nu doar că subliniază, în 

comentariul său, capacitatea Reginei scriitoare de a articula simetric un construct de idei, dar 

reușește, cu eleganța marilor artizani, conturarea unei geometrii critice integratoare: „ ce știam era 

să evoc frumusețea, și, câteodată, emoția‖ mărturisește Regina Maria, iar Virginia Woolf nu o 

contrazice câtuși de puțin – „reușește să evoce frumosul și să transmită emoția‖. Pare că, alegând 

aceleași cuvinte, Virginia Woolf se regăsește în promisiunea făcută cititorilor săi de Regina Maria, 

și o și consfințește, iar deschiderea interacțiunii dintre acțiune/vocație – actant se dovedește o cât se 

poate de potrivită modalitate de prezentare atât a (neobișnuitei) scriitoare, cât și a harului acesteia 

dăruit publicului aplecat spre literatura biografică.  

Tocmai de aceea am tălmăcit cu inimă citatul Virginiei Woolf, she feels abundantly / are 

atât de multă inimă din dorința de a rămâne cât mai aproape de suverana care și-a dăruit inima 

poporului și vremii sale, așternând-o, cu „toată sinceritatea‖ în paginile sale; iar atunci când totul va 

fi fost dăruit și cuvintele își vor fi uscat cerneala, Ei nu îi va mai fi „ rămas nimic, […] doar o inimă 

încă fierbinte de atâta dragoste‖ (Niculescu 2018: 97), „neclintită în mijlocul oricărei nenorociri, 

destul de mare ca să poată iubi și pe cei pe care nimeni nu-i iubește, destul de dreaptă ca niciodată 

să nu osândească în grabă și destul de milostivă ca să poată ierta de 70 de ori câte 7‖ (apud. 

Niculescu 2018: 108). Comuniunea afectivă pe care o anticipează este susținută de împletirea celor 

două voci, într-un demers în care categoria estetică a frumosului și preaplinul de fior lăuntric 

descriu, printre gânduri și cuvinte, adevărate piruete de balet clasic. Recurente sunt referirile la 

miezul magmatic al unei mereu fremătânde heraldici sufletești, inima Reginei Maria fiind, ea însăși, 

ființare de poveste. Tatiana Niculescu, atentă la frumoasa inimă a Reginei, observă că „numai în 

Jurnalul de război al Reginei cuvântul inimă apare de 500 de ori‖ (Niculescu 2018: 79), ea 

deschizând, dacă se mai putea și altcumva, firul de gânduri pe care le urca pe aripi de înger la Cer, 

prin rugăciunea pe care Ea însăși o scrisese: „Îmi înalț inima spre Tine, Doamne, ascultă, Te rog, 

smerita mea rugă‖ (apud. Niculescu: 83), în cea mai frumoasă expresie de credință, devenită religie 

de suflet. 

Dincolo de toate acestea însă, într-o carte despre România, intitulată De la inima mea  

la a lor, regina mărturisește […] „Iubirea mea pentru această țară, pe care am facut-o a mea 

prin lacrimi și suspine, a ajuns pentru mine ca o religie. Mă simt legată de ea prin lanțuri de 

oțel, legată prin inimă, prin creier și prin sânge (Niculescu 2018: 87). 

Iubire, adevăr, frumos, idealuri visate nu doar de Romanticii pe care îi adora Regina Maria, îi vor fi 

cerneală cu care își va desena continentele și va naviga pe nesfârșitele întinderi ale albului de hârtie. 

Iar de aici, cu iubire, scrisul îi va dărui libertatea, îi va topi prizonieratul în zbor larg. 
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Oricât de viu este totul, nimeni nu pretinde că Regina Maria s-ar compara cu Saint Simon 

sau Proust. Dar ar fi la fel de absurd să negăm că şi-a câştigat libertatea prin harul scrisului 

său. Ea nu mai este o regină în cuşcă. Cutreieră lumea, liberă ca orice altă fiinţă umană, să 

râdă, să dojenească, să spună ce-i place, să fie ceea ce este. Şi dacă ea a reuşit să evadeze, 

atunci, prin ea, am reuşit şi noi. Regalitatea nu mai e chiar atît de regală (Woolf 1952 

(1934):191). 

În eseul Craftsmanship / Măiestrie, Virginia Woolf consideră cuvintele ca fiind „cele mai sălbatice, 

mai libere, mai iresponsabile, mai greu de învățat din toate câte sunt...cuvintele nu locuiesc în 

dicționare, ci în minte‖ (Woolf 1937). Spirit liber, năvalnic, mereu cu un pas înaintea timpurilor ei, 

Regina Maria s-a folosit de cuvinte ca de iarba fiarelor, atât de prezentă în lumea poveștilor, 

izbutind, cu ajutorul lor, să deschidă încuietorile coliviei sale, dăruindu-se lor cu toată bucuria 

spiritelor iubitoare de frumos; iar ele, preasupusele Majestății Sale tovarășe, ne-au  

dăruit-o nouă, tuturor celor care, asemenea Virginiei Woolf, ajungem să o cunoaștem din paginile 

lăsate mărturie. Spre deosebire de Regina Victoria, autoare, nu atât prin chemarea vocației, cât mai 

ales prin rigoarea destinului, Regina Maria scrie cu toată inima, căci neîndoielnic acolo își ținea 

ascunsă călimara cu vise și povești.  

Ea [Regina Victoria] a fost forțată de exigențele profesiei sale să umple un număr imens de 

pagini, iar unele dintre acestea au fost tipărite și legate între coperți. Dar între venerabila 

regină și limba engleză se deschidea un abis pe care nicio pasiune, oricât de profundă și 

niciun caracter, oricât de puternic, nu reușeau să îl traverseze  

(Woolf 1952 (1934):188). 

Suverana României Mari, iremediabil sedusă de hermeneutica simbolurilor sacre, mereu iscodind în 

geme, culori, în geometria florală a celor mai diverse expresii ale lumii vegetale chei ascunse și 

coduri magice, pare să fi găsit brândușa din Grădinile Kensington și din eseul romancierei britanice, 

la rându-i dedicată investigațiilor delicate pe cordul actului creator: „[…] scrisul este o metodă de 

comunicare și brândușa rămâne o brândușă imperfectă atâta timp cât nu este împărtășită‖ (Woolf 

1925), pentru că așa avea să spună și Iris Murdoch, „Marea artă este eliberatoare, oferindu-ne 

posibilitatea de a vedea și de a afla plăcere în tot ceea ce nu se află în noi‖ (Murdoch 1999:14). 

Plecând de la cuvintele lui Alan Bennett, „Nu ne transpunem viața în cărți. O descoperim în ele‖ 

(apud. Von Lovenberg 2018: 57) viața Reginei Maria, asemeni brândușelor de primăvară, și-a aflat 

rădăcini și în rânduiala tainică a slovelor care i-au împlinit cântecul, i-au crescut aripi și i-au slujit 

dorurile.  

„O carte este întotdeauna scrisă pentru cineva care să o citească‖ (Woolf 1925) într-o 

simbiotică înflorire care îi răsucește pe autor și cititor împreună, într-un fecund și tainic joc. Regina 

Maria a înmugurit, mai înaintea pajistilor nesfârșitelor întinderi ale parcurilor englezești, pagini de 

suflet care i-au vorbit ei însăși despre ea, așa cum ne-au vorbit și lor, celor de atunci, dar și nouă, 

celor de azi și chiar și celor din povestea călătorului mâine; și așa cum gingașa brândușă, în prag de 

toamnă pârguită (planta avea să fie redescoperită, după o lungă uitare, în Anglia în 1920 (sic!) se 

protejează prin seva-i otrăvitoare, la fel și cuvintele se pot transforma în „lucruri periculoase, să nu 

uităm acest lucru‖ (Woolf 1952 (1934):191). Așa își încheie Virginia Woolf scurtul eseu dedicat 

memoriilor Reginei Maria, iar sensurile deschise de semantica fluidă nu sapă abise, ci adună, prin 

aripi larg deschise, spirite creatoare aflate mereu în zbor înalt prin constelații de rostiri măiastre.  
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Abstract: In todayřs highly competitive academic environment, hedges represent an essential rhetorical 
strategy extensively employed by research article authors who strive to have their knowledge claims 

accepted by fellow discourse community members. The understanding of hedges by both researchers in 

linguistics and academic writers ensures their appropriate identification, study and use. Therefore, this 
paper aims to review the linguistic realizations of hedges in written academic discourse according to the 

currently available literature in order to offer a comprehensive picture of the possible forms of lexical 

hedges, which could aid their recognition, correct usage and further research in the field.  
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claims. 

 

 

 The current written academic environment is very dynamic and competitive as thousands of 

researchers strive to publish their research results in English-language international journals in order 

to not only create scientific knowledge but also gain individual and institutional benefits. Higher 

education institutions require their staff members to publish extensively, preferably in high-impact 

journals besides carrying out their regular teaching duties, thus often shifting the balance in favor of 

research activities to the detriment of student instruction. In this context, besides solid research 

skills and a good command of the English language, scientists must also be able to use various tools 

and rhetorical strategies in order to successfully present their research results.  

 The use of hedges allows academic writers to introduce new knowledge claims with 

accuracy, caution and modesty in order to diminish their chances of being refuted by specific 

discourse community members. Moreover, an appropriate degree of authorial presence allows 

research article authors to effectively present their claims and thus gain credibility and authority in 

their field. Hedging also stimulates writer-reader interaction in written academic discourse as target 

readers are assigned the active role of participating in the creation of scientific knowledge by 

approving or disapproving new propositions based on their knowledge in the field, experience and 

use of contextual understanding.  

 The interactive nature of academic writing, which allows scientists to negotiate their 

findings and readers to actively participate in the creation of scientific knowledge, was previously 

highlighted in the literature (Swales, 1990; Hyland, 2002, 2005; Hyland and Tse, 2004; Mauranen 

et al, 2010). At the same time, the presence of the private goals and intentions that characterize the 

interactive nature of the current written academic discourse were discussed by Bhatia (2004, 2008, 

2012), Hyland (1996b, 1997, 1998b, 2001, 2005, 2009), Salvager-Meyer (2000), Hyland and 

Salager-Meyer (2008), Hyland and Tse (2004) or Gosden (1992).  

 Hedges were studied as a linguistic or pragmatic phenomenon in a general context by 

authors such as Lakoff (1972), Fraser (1975) or Brown and Levinson (1987). As far as hedging in 

written academic discourse is concerned, some of the contributors to the field were Prince et al 

(1982), Adams Smith (1984), Chafe (1986), Skelton (1987, 1988, 1994), Crystal (1988), Myers 

(1989), Crompton (1997), Hinkel (1997), Markkanen and Schrôder (1997), Varttala (1999), 

Burrough-Boenisch (2005), Kilicoglu and Bergler (2008), Hyland and Salager-Meyer (2008), 

Salager-Meyer (2000), Millán (2010), Fraser (2010), Puhan et al (2012) and Alonso Alonso et al 

(2012).  



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1532 

 

 However, out of these numerous attempts to describe and categorize hedges, Hyland (1996a, 

1996b) provided the first and most detailed classification and characterization of hedges according 

to their linguistic realization and pragmatic function in scientific written discourse currently 

available in the literature. His contribution is relevant for the research on hedges because his 

taxonomy is not only comprehensive and practical, but also based on the study of scientific research 

articles in cell and molecular biology, which thus exemplifies the use of hedges in the genre in 

which they occur most frequently.  

 Therefore, Hyland‘s classification of hedges according to linguistic realization shall be 

summarized below, accompanied by his examples from a corpus of 75.000 words taken from 26 

research articles in the field of cell and molecular biology written in English and published in six 

international journals from the Netherlands (four), the USA (one) and France (one) between 1988 

and 1993. The results of these two ample studies were also compared with general academic data 

provided by three large computer corpora of academic English (the JDEST science corpus created 

by the Jiao Dong University in Shanghai, the academic sections of the Brown University and the 

Lancaster/Oslo-Bergen LOB corpora) totaling over 780.000 words. Although not recent, this 

research, including practical examples, continues to be the most comprehensive and readily 

applicable in the field of hedging.  

 Hyland‘s considerations regarding the use of hedges in written academic discourse, as well 

as his analysis and classification of hedging devices from lexical and pragmatic viewpoints were 

further discussed in his comprehensive book on hedging in scientific research articles (1998a), 

which was also based on interpreting the data retrieved from the above-mentioned corpora.  

 According to the results of the first major study carried out by Hyland (1996a), hedges were 

more prevalent in the scientific than in the general academic corpus, thus strengthening the idea that 

hedging is a crucial characteristic of written scientific discourse in need of further research. As 

mentioned in Hyland (1998a), hedging was mainly realized lexically through lexical verbs, 

adjectives, adverbs, nouns and modals, which accounted for 85% of all hedging devices found in 

the scientific corpus, as well as through three non-lexical strategic devices (reference to limited 

knowledge, reference to limitations of model, theory or method and reference to experimental 

limitations), which constituted the remaining 15% of hedging strategies encountered in the same 

corpus. Out of these two types, the present paper only focuses on lexical hedges, which shall be 

presented below.  

 As already mentioned, hedging is a predominantly lexical phenomenon mainly expressed 

with the help of modal verbs (would, may, could, might, should, will), epistemic lexical verbs 

(indicate, suggest, appear, propose, etc), epistemic adjectives, epistemic adverbs and nouns. 

According to Hyland (1996a, 1998a), the most frequent linguistic realization of hedging in the 

scientific corpus investigated was represented by the use of lexical verbs (27.4%), followed by 

adverbs (24.7%), adjectives (22.1%), modals verbs (19.4%) and nouns (6.4%).  

 However, the linguistic realization of hedging devices was found to vary according to the 

field of activity in which they occur. Thus, a comparison between the frequencies of the above-

mentioned lexical hedges in the scientific corpus vs. the general academic corpus revealed that, 

although lexical verbs were the most frequently occurring devices in the scientific corpus, their use 

in the general academic corpus was even higher (33.3%). The same situation applies to modal 

verbs, which were significantly more prevalent in the general academic corpus (40.2%) compared 

with the scientific corpus (19.4%) consisting of cell and molecular biology research articles. This 

indicates a sparse use of modal verbs by biologists, as well as the need to not restrict the study of 

hedging devices to modal verbs only.  

 On the other hand, epistemic adverbs and adjectives occurred far more frequently in the 

journal corpus compared with the general academic corpus (24.7% vs. 18.1% and 22.1% vs. 4.0%, 

respectively), possibly due to the high lexical density characteristic of scientific discourse. Although 

nouns prevailed in the scientific corpus compared with the total percentage calculated for the 



Issue no. 16 
2019 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES 

 

1533 

 

general academic corpus (6.4% vs. 4.5%), their highest incidence was recorded in the written 

general academic corpus (7.7%). The next part of this paper will include a detailed presentation of 

lexical hedges in order of their frequency of occurrence in Hyland‘s scientific corpus and of their 

respective relevance for written scientific discourse.  

 Epistemic lexical verbs proved to be the most common linguistic realization of hedging in 

Hyland‘s scientific corpus as they accounted for 27.4% of all the hedges recorded in the cell and 

molecular biology research articles studied. The two most frequently occurring lexical verbs in the 

scientific corpus were indicate (10.8%) and suggest (9.1%), followed by appear, propose, seem, 

report, predict and assume, whose frequencies ranged from 4% to 1.1%, in this order (Hyland, 

1996a). Therefore, this list of epistemic lexical verbs also includes the semi-auxiliaries appear and 

seem, which were regarded by previous authors such as Salager-Meyer (1994) as semi-auxiliaries 

under the category of shields alongside modal verbs, probability adverbs, adjectives and epistemic 

verbs. Hedges commonly occurring in conversations, such as guess, reckon or think failed to occur 

in the two types of corpora investigated by Hyland, thus again emphasizing the differences between 

written and spoken discourse.  

 According to the same source, the frequencies of indicate and suggest in the scientific 

corpus also surpassed those registered in the general academic corpus, which were significantly 

lower (3.2% and 3.7%, respectively), whereas the occurrence of the other epistemic lexical verbs 

did not show significant differences between the two corpora. Seem was the only verb whose 

incidence was considerably higher in the LOB corpus compared with the scientific corpus (7.7% vs. 

2.3%), although its frequency in the JDEST corpus was of only 4.0%.  

 Hyland (1996a) identified two main functions of epistemic lexical verbs. The first one is to 

act as writer-based hedges by indicating the authors‘ lack of commitment to the truth of 

propositions. This distances writers from claims and protects them, at the same time encouraging 

readers to assess the truthfulness of the knowledge claims they introduce. The second function aims 

to reduce the strength of propositions and the power of claims. As a result, lexical hedges used in 

this way act as reader-motivated hedges. However, in both cases, epistemic lexical verbs protect the 

author against possible rejection. 

 Hyland‘s analysis and description of epistemic lexical verbs (1996a, 1996b, 1998a) was 

based on Palmer (1986), according to whom non-factual propositions can be expressed in four main 

ways: speculative, deductive, quotative and sensory. The first two categories suggest the writers‘ 

position regarding their claims and are therefore connected with the first function of epistemic 

lexical verbs. They indicate that writers seek to distance themselves from claims by adding a touch 

of subjectivity, uncertainty or tentativeness to their propositions, which can be paraphrased as ―I 

believe that‖ and ―I conclude that‖ (Hyland, 1998a: 120). On the other hand, the last two categories 

concern the nature of the evidence supporting the claims, whose power they are meant to thus 

lessen. They assign the source of the information to somebody else, or they indicate that a 

conclusion was reached without palpable evidence, and can consequently be paraphrased as ―X said 

that‖ or ―It seems that‖ (Ibid.). Based on this categorization, epistemic lexical verbs were divided by 

Hyland into judgmental and evidential.  

 Epistemic judgmental verbs are connected with the speculative and deductive ways of 

expressing the non-factual status of propositions in scientific writing with the purpose of hedging 

personal commitment. Therefore, they consist of two sub-categories: speculative verbs such as 

suggest or propose, and deductive verbs, such as calculate or infer, which indicate that a conclusion 

was reached following the writer‘s calculation or inferential reasoning, instead of speculation.  

 Because they are used to hedge personal responsibility, epistemic judgmental verbs act as 

writer-based hedges. Their use, combined with lack of agency serves to move responsibility away 

from the writer and towards a process or implicit interpretation, as in: ―Third, the present work 

indicates that the aromatic ring to which the...‖ or in ―The model implies that the function of grana 

is to shield varying amounts‖ (Hyland, 1996a: 264). Human agency can also be reduced through the 
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use of the passive voice, which confers objectivity and distances writers from their claims: ―It has 

been calculated that...‖ or ―[...] could be speculated to...‖ as well as through abstract rhetors used 

with epistemic judgmental verbs: ―Taxonomic evidence suggests...; The model implies that...; The 

present work indicates that...‖ (Hyland, 1998a: 122). 

 The source of the evidence introduced in scientific writing as well as the writer‘s 

relationship with such information determines one of the three types of epistemic evidential verbs 

identified by Hyland (1996a, 1998a). The first type regards the writer‘s commitment to previous 

findings by other authors. The Introduction and Discussion sections of scientific research articles 

usually include information and data already presented in other studies. Therefore, when writers 

mention this information again, they also use a reporting verb, such as suggest, speculate, show, 

deduce, predict or propose in order to indicate their level of commitment towards it. By using a 

certain epistemic evidential verb, writers indicate whether they consider such findings to be 

speculations, i.e. weaker propositions based on a writer‘s personal opinion or deductions, or slightly 

stronger claims following logical reasoning or data interpretation: ―Henninger et al speculated 

that...; Trifonov has suggested that...‖ (Hyland, 1996a: 264).  

 The second type of epistemic evidential verbs indicates that the information about to be 

reported is based on the writer‘s sensory evidence and must therefore be regarded as unproven or 

possible instead of categorical or definitive. Propositions containing this information are introduced 

by verbs such as appear, seem or observe: ―These changes appeared to involve... because...; This 

hypothesis seems plausible because...; ...all other features of this gene and its product seem to 

indicate...‖ (Hyland, 1998a: 125).  

 Finally, the third type of epistemic evidential verbs hedge how the evidence presented was 

acquired. By using verbs such as ―We sought to investigate...; ...we attempt to gain insight...; we 

were prompted to attempt...‖, writers display modesty and caution by contrasting the purpose of 

their study with the results obtained, at the same time suggesting that scientific constraints, rather 

than personal choices, influenced the investigation and led to the reported results (Hyland, 1996a: 

265). Such hedges decrease the responsibility of the author, whose identity characterized by 

modesty, caution and politeness is more likely to be accepted by the target discourse community.  

 As far as the distribution of epistemic judgmental and evidential verbs in Hyland‘s scientific 

corpus was concerned, a statistical analysis revealed that judgmental verbs prevailed in scientific 

writing with a frequency of 29.9% per 10.000 words compared with only 10.0% evidential verbs 

(Hyland, 1998a: 126). The same source revealed that within the judgmental verbs category, 

speculative verbs such as indicate, suggest, propose, predict, assume, speculate, etc. prevailed over 

the deductive verbs estimate and calculate. These figures indicate that the scientific research articles 

included in the analysis displayed a preference for speculative over deductive judgments as well as 

for judgmental over evidential hedges. This suggests that, besides distinguishing between evidence 

and judgment, scientific writers employ epistemic lexical verbs in order to hedge the strength of 

claims and their degree of commitment to claims in the attempt to adopt a context-related, 

pragmatically strategic position that guarantees their successful approval by the target discourse 

community.   

 As previously mentioned, epistemic adverbs proved to be the second most frequent hedging 

device in Hyland‘s scientific corpus after epistemic lexical verbs. Although most also have an 

adjectival counterpart, epistemic adverbs prevailed in the studied scientific corpus. Out of the 36 

forms recorded, apparently and probably were the most used (2.8 per 10.000 words), followed by 

essentially and relatively with 2.4 each and generally with 2.1 (Hyland, 1996a, 1998a). On the other 

hand, according to the same sources, adverbs containing Ŕed participle stems, such as allegedly, 

reportedly, reputedly or supposedly were rare in the scientific corpus investigated, probably due to 

the fact that they report quotative evidence with skepticism, and a touch of subjectivity, which is to 

be avoided in academic writing. Therefore, various reporting verbs are usually preferred instead of 

them in order to avoid any negative connotations.  
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 Mobility seems to be the main feature of epistemic adverbs, which also differentiates them 

from hedging adjectives and nouns. Epistemic adverbs may occur either in an initial position, where 

they affect the entire sentence, rendering it hypothetical and subjective, or in the middle of a 

proposition, in which case they only alter the strength of the data following it. 

 From a semantic point of view, hedging adverbs were divided by Hyland (1996a, 1998a) 

into two large categories: adjuncts and disjuncts. Further on, adjuncts were regarded as downtoners, 

whose role is to decrease the force of verbs. In their turn, downtoners can be compromisers, when 

they have a slight effect (examples include quite, usually, normally); diminishers, which have an 

increased effect (partially, slightly); minimisers, which have a considerable effect (rarely, 

occasionally) and approximators, which approximate the force of a verb (almost, virtually, 

relatively). Out of these four types of downtoners, approximators are the strongest items as they can 

almost deny the truth of the verb: ―... the dissociating effect of NaCl could be almost entirely 

suppressed, especially with respect to the 23kDa polypeptide‖ (Hyland, 1998a: 136). In Hyland‘s 

scientific corpus, diminishers occurred most frequently (26%), followed by compromisers (13%) 

and approximators (12%) while minimisers were rather infrequent (2%).  

 As far as disjuncts are concerned, these comprise style disjuncts, which convey the sense in 

which a statement is true (approximately, generally, broadly) and content disjuncts, which express 

the writer‘s attitude towards the truth of a proposition. Content disjuncts, which proved to occur 

more frequently than style disjuncts in the scientific corpus are related to contingency and degrees 

of certainty. As in the case of epistemic lexical verbs, Palmer‘s classification can be used to 

distinguish between propositions based on speculative, deductive, quotative and sensory evidence 

or judgments. Thus, certainty content disjuncts (likely, probably, possibly, presumably) express 

certainty and doubt without referring to the truth of the proposition; truth content disjuncts 

(apparently, evidently, intuitively) convey mental perception, while sense content disjuncts 

(essentially, potentially) judge the truth-value of propositions. Statistically speaking, certainty 

content disjuncts prevailed in Hyland‘s scientific corpus (26%), followed by sense content disjuncts 

(12%), while truth content disjuncts and style disjuncts occurred far less (5% and 4%, respectively).  

 Some adverbs also hedge the extensive numerical data often included in the Results and 

Discussion sections of scientific research articles. Approximators and style disjuncts like about, 

approximately, some and around, which occurred most frequently in the scientific corpus suggest 

that the numerical expressions and quantities they introduce are as accurate as possible despite the 

lack of exact measurements: ―The synthesis of the 94, 85 and 74 kDa HSPs decreases by 

approximately 60% at 44þC while that of the 64-60 kDa class is more thermostable‖ (Hyland, 

1998a: 139).  

 Overall, Hyland‘s data indicated rather similar occurrence patterns as far as the two main 

classes of hedging adverbials were concerned, with adjuncts occurring slightly more frequently than 

disjuncts in the scientific corpus investigated (53% vs. 47%). The fact that adverbs mitigating the 

force of the verb occur somewhat more frequently than those expressing authors‘ comments 

matches the mainly accuracy-oriented character of hedging adverbs. At the same time, it also 

reinforces the nature of written academic discourse and authors‘ preference for introducing new 

knowledge claims with caution and deference in order to prevent denial and to secure acceptance by 

the target discourse community. 

 Adjectives, the third most frequent hedging device in Hyland‘s scientific corpus accounted 

for 20% of all the hedges recorded. Epistemic adjectives are used to hedge content in order to 

increase the accuracy of the information presented, which thus becomes more reliable in the eyes of 

the target audience. Statistically speaking, (un)likely and possible were the most frequently 

occurring hedging adjectives in the scientific corpus, (3.1/10.000 words), followed by most (2.3) 

and consistent with (2.0) (Hyland, 1998a: 131).  

 Although constantly present in the scientific corpus, Hyland‘s analysis excluded two 

adjective used to express degrees of variation from a certain norm. Thus, similar was regarded as an 
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objective evaluation and not as the writer‘s epistemic assessment while significant was also 

considered to have lost its hedging sense since it usually describes detailed statistical analyses 

carried out according to clear and widely-accepted protocols (Hyland, 1998a). 

 The analysis of possible revealed its popularity as an epistemic adjective in the scientific 

corpus, where its epistemic meaning was more frequent than its root meaning. However, Hyland 

also pointed out the difficulty distinguishing between root and epistemic uses of possible in 

instances when it cannot be determined whether the information presented is possible because 

realistic circumstances permit it, or whether it is only perceived as such by the author: ―Two types 

of conveyor belt model are possible in the photosynthetic apparatus‖ and ―Further refinements of 

the proposed structure are possible in these regions‖ (Hyland, 1998a: 133). The scientific corpus 

investigated also revealed that about 40% of the epistemic occurrences of possible were used 

attributively in combination with certain nouns, as in: ―However, the existence of such a possible 

mechanism of translation regulation in plant cells was not investigated‖ (Ibid.).  

 The attributive use of epistemic adjectives is also part of the noun phrase stacking often 

characterizing written academic discourse, especially the hard sciences. This refers to the 

presentation of a complicated phenomenon as one complex item using impersonal constructions that 

hedge the process included in the nominal group, as in the following examples: ―The proposed 

substrate binding site appears just below... There are other potential hydrogen blood donors nearby 

which could also participate in heme binding. ... might well be the evolutionary precursor of a 

probable permanent N-terminal transmembrane anchor of the microsomal enzymes.‖ (Hyland, 

1998a: 134). Scientific research articles seem to be the perfect environment for such economical yet 

exclusivist constructions, whose few words pack a lot of information that can only be successfully 

understood by an elitist audience equipped with specialized knowledge.  

 As far as modal verbs are concerned, Hyland (1996a, 1998a) acknowledged the polysemous 

and context-dependent structure of modal verbs previously described by Coates (1983), as well as 

her detailed classification of modal verbs according to epistemic function and primary meaning. 

The results of Hyland‘s corpus analysis (1996a, 1996b, 1998a) indicated that 65% of the modal 

verbs recorded in the scientific journals studied were used epistemically, out of which the most 

frequent were would, may and could, which represented almost 77% of the total, followed by might 

and should (6% together), while cannot, will and must were used very scarcely (below 1%) and 

shall and ought to failed to occur in the scientific corpus. The extremely low frequency of will in 

the scientific corpus (0.8%) and its high occurrence in the general academic corpora (around 20%) 

was postulated to be due to the cautiousness that characterizes the predictions made in the hard 

sciences compared with other fields.  

 Hyland also analyzed and described individual occurrences of epistemic modals in the 

scientific corpus (1996a, 1998a). He agreed with Coates (1983) on the fact that would represents the 

main modal for expressing hypothetical predictions, in the corpora of both authors, the epistemic 

use of would being the hypothetical variant of will, as a marker of prediction. Also, according to the 

studied corpus, hypothetical would usually indicates the existence of prior experimental premises 

and, when used in conditional clauses, it expresses the conditions that have to be met in order to 

prove a hypothesis. In such instances, would is most frequently followed by the verbs be, appear 

and suggest.  

 Would can also be used in order to express caution rather than hypotheses when it is not 

used to lessen the degree of authorial involvement but rather to soften categorical propositions thus 

avoiding to impose claims on the reader at the same time attempting to create writer-reader 

interaction through an invitation to reasoning based on common scientific grounds, as in: ―This 

result would favor the hypothesis that the plant protein is targeted to the bacteroids‖ (Hyland, 

1996a: 261).  

 May, the second most frequent modal verb in Hyland‘s scientific corpus also registered a 

high incidence in the written academic corpus in general. The uses of may were studied alongside 
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those of might, as both modal verbs express epistemic possibility. Despite their similar epistemic 

function and primary meaning, might seems to be preferred more frequently as it denotes more 

tentativeness and a more remote condition of realization, especially when it reduces the writer‘s 

degree of confidence in a proposition when more than one interpretation is possible: ―Such a 

mechanism might serve to balance the synthesis of the products throughout this pathway in wild 

type Arabidopsis (Hyland, 1998a: 117-118). Might was also found to occur in combination with 

epistemic lexical verbs such as suggest, suspect or speculate, or with the modal could. 

 Similarly with may and might, could is also used when tentative possibility needs to be 

expressed. According to Hyland (1996a: 260), could carries both a root meaning when it suggests 

that a certain result depends on external circumstances, as well as an epistemic meaning when it 

distances the writer from a proposition, as in the following examples: ―It could also be 

demonstrated with both broken and intact chloroplasts. An increase in NO3-assimilation in the roots 

could function to provide additional N to the sheath where fungal growth is more extensive‖. 

However, in both instances, writer-reader interaction is facilitated since the reader is called in to 

establish whether something is conceptually possible or whether the modal could expresses the 

writer‘s assessment of the truth of a proposition. As far as can is concerned, this only carries 

epistemic meaning in interrogative or negative form, the incidence of cannot being however low in 

the scientific corpus studied (Hyland, 1998a).  

 Epistemic should usually refers to the future. It denotes tentative assumption of probability 

based on inference. Its frequency in Hyland‘s scientific corpus proved to be lower than that of 

would, but generally higher than in other corpora. Should combines the subjective attitude of the 

writer towards the truth of a proposition with logical assumption based on already-established facts, 

which often characterizes scientific research articles: ―Such mutants should also help to elucidate 

the UV-B signal transduction pathway‖ (Hyland, 1998a: 114). Besides tentative assumption, should 

was also found to have a hypothetical meaning when used to express unlikely conditions that bear 

negative implications, although such occurrences were rare in the research articles included in the 

scientific corpus.  

 Although the occurrence of will proved to be very low in Hyland‘s scientific corpus, it still 

bears a hedging function generated by its ability to reduce the strength of confident assertions and 

suggest a prediction about the present with future reference based on previous experience, rather 

than inference: ―If significant energy is lost by the plasma particles in this process, the plasma will 

be cooled‖ (Hyland, 1996a: 262). However, probabilities in scientific writing are expressed through 

would or could rather than through will, as their more conditional and tentative character denotes a 

lesser degree of confidence in the truth of the proposition they accompany.  

 Must is another less frequently occurring modal verb in scientific writing with only six 

examples in Hyland‘s corpus of scientific research articles.  Writers usually avoid it for fear of 

expressing strong convictions that could lead to the rejection of their knowledge claims, and 

consequently replace it with epistemic could in order to suggest tentative possibility. Nevertheless, 

must was still found to occur in combination with explicit hedges and the verb to be, in which case 

it denoted writer subjectivity and tentative assertiveness: ―I suggest therefore that D1 degradability 

must be causally linked to QB site occupation which in turn determines PEST region accessibility to 

protease through allosteric effects‖( Hyland, 1998a:  109).   

 In conclusion, the review of the available literature revealed that the most comprehensive 

classification of hedges in scientific research articles was the one provided by Hyland (1996a, 

1996b, 1998a), according to whom the most common linguistic realizations of hedges are epistemic 

lexical verbs, adverbs, adjectives, modal verbs, nouns and non-lexical hedges, while the main 

pragmatic functions are content-based (accuracy-oriented and writer-oriented) and reader-based.  
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Abstract:Some literary figures and literary works prove to be landmark of some movements and events in the 
history of literary creations from the criticsř view point. They may reveal the demarcation of such changes 
and periods. Indeed, the works and even the authors are offshoot of the conditions of different origins. This 
paper using text clues analysis intends to reveal the way themes, settings, characters, and the problems of 

different types are manifested in John Osborneřs great play, Look Back in Anger, to show the gradual 
termination of the already accepted rules of life and theatre as well as the transition and the beginning of a 
new social, personal, humanistic views alongside dramatic structure of a new theater as the offshoot of 

postmodernism. It also through the introduction of the features of postmodern theatre implicates the fact that 
what happens in the play may be taken as the beginning of postmodernism in theatre in its consummated 
form. 
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1-Introduction 
 

Intellectuals have done their best to reflect what exists in the common trends of life. Many 

of them may have directly been affected or belitteled by the obsessions of their time came into 

existence by the common problems of different sources. The way they have tried to reflect the 

problems of the time is something which has attracted the eye view of the critics and the readers. 

The literary texts have had the power of attracting the viewpoint of the readers and the critics with 

this regard. Literary creators have done their best to show how the obsessions have dominated the 

world, the people, or even the author himself. This is exactly what we are going to do with 

analyzing the texts, unravelling different layers behind it, and conveying exaclty what is going on 

within the text, and what is being conveyed by the text as the theme or as its intending message. In 

twentith century which was the era lenient for the many diverse incidents and events happened by 

the idiosyncratic problems of the time including the first World War, the second World War, the 

danger of the possible third World War, and many more problems of the like has given rise to the 

creation of many new meanings to being and existence. The views which were once the most 

obvious and familiar ideas have now been turned to totally novel and different problems of the like.  
Modern man has become strange in some respects and has proved to be highly illusive and 

ambigious in many respects specially his being and identity. The majority of the problems came 

into existence in some way or the other can be clearly identified and attributed to the delimmas 

originating from the reality of being and existentialism. Sometimes, for him, technology turns out to 

be strange; some other time, he is stuck in his own bieng, the other time, he gets involved in self 

torture and despair. For the clarification of such a human being, one can see that many works of art 

have turned to different tacts for the vivid representation of the reality of man and his obsessions. In 

this paper, the view of women as creatures dangerous and unkown have been dealt with by John 

Osborne who has a strong tendency to introduce the reality of human being and his obsession with 

social class categorization. Why he has tried to manifest this aspect of the gender of human being as 

encompassing vicious wills and deeds is something which has allured the researcher and, for sure, 

the readers. The inter interpretation of such manifestations forming a triangle of author, reader, and 

the researcher gives hints to the joy and clarification of the coding and decoding of what these three 

desire and aspire and at the same time are obsessed with them. Such themes turn out to be 

ideosyncracy of modern and postmodern world. The theatre of the time has adapted, modified, and 

tailored its elements on the line of handling such topics and with this regard Osborne‘s theatre tries  
1540 
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to herald and announce such a way of theme development is in fact the beginning of post modern 

formation of drama in its modified version and format. 

New Theatre Demand 

The gradual reform and changes in the form and the orientation of theatre can be detected in 

the works and attitudes of the playwrights giving their place and lending their position to the many 

orientations of era. As for dramatic literature it is viable that "the modern(ist) drama is still 

persistently viewed as moving from the realistic (yet formally neoclassical) Ibsen and the 

naturalistic Strindberg to the socially, politically, and psychologically oriented ―problem plays‖ of 

the twentieth century (and beyond), fed occasionally by assorted ―techniques‖ from aberrant avant-

garde movements"(Cardullo, 2008:1). Such replacement movements can be seen and detected into 

deeper and narrower layers of the playwrights‘ area of activities. Their detection in British theatre is 

fascinating. 

 ―Whether social or domestic the ‗Kitchen Sink Drama changed the trajectory of British 

theater. Though many of authors considered to have written in this genre such as Osborne, Arnold 

Wesker, Shelagh Delaney and John Arden never claimed the title of ‗Kitchen Sink Dramatist‘, these 

authors plays contained themes of common life that deeply resonated with British culture of the 

period. These types of plays signaled a resolute shift of British theater into the 20th century‖ 

(Shrikant Jadhav, 2015:3). The way drama could have been more impressive has been the prime 

aim of dramatists on the line of conveying what they want to get at. Osborne has done this reform in 

his drama delicately. Through close scrutiny, one can see that Osborne‘s works target and harbinger 

new horizons as the prime and sole objectives of their works indicating that a new type of drama 

emerges which is supposed to be totally in congruent with the features of new eras in art and 

literature. In his drama, man's view of his existentence is remarkably different from the past. In the 

past, this idea prevailed in the society that, "the very consciousness that created such invincible 

heroes as Achilles, Siegfried and the like testifies to the fact that man has always tried to escape 

from the absurdity of his existence through courage, heroic actions and, above all, the power that 

was gained either through knowledge (e.g. Odysseus) or unlimited physical strength (e.g. 

Achilles)". At this post modern ancient times, "allegorically portraying a man (namely, Sisyphus) 

rolling a piece of rock to the top of the hill and finding it downhill again, and the one experienced 

by era, the idea of absurdity is significantly different from the one that existed in the the twentieth-

century man who is deeply involved in the absurdity of his life", (Aliakbari and Pourgive, 2006:2)  

existence, and view of his self and identity. Indeed, the prime concern of modern man has targeted 

his sense of his self, his centre of his own view upon that views of other things are built. To 

Osborne, modern man‘s attitudes regarding social classification and gender descrimination has 

turned out to be the great obsession of his characters which shows this new and modern aspect of 

drama in its theme development power. It is made more clear as Esslin has indicated that, as one of 

the great underlying causes of man's existential problems and specifically his blurred view of his 

self and identity, we can obviously detect that the,"sense of metaphysical anguish at the absurdity of 

human condition is, broadly speaking, the theme of the plays of Beckett, Adamov, Ionesco, Genet" 

(Esslin ,1969: xix )and other writers like Harold Pinter, John Osborne and his Look Back in Anger. 

No matter what else it might possibly be, as the name suggests, postmodernism signifies the quest 

to move beyond modernism. Specifically, it involves a rejection of the modern mind-set, but 

launches under the conditions of modernism. Hence, to understand postmodern thinking, we have to 

view it in the context of the modern world that gave birth to it and against which it is reacting. 

(Grenz, 1996, qtd. Li Ma, 2013). 

As for its predessor, modernism is a revolutionary movement including all of the creative arts that 

rooted in the 1890s, and a transitional period during which artists and writers sought to liberate 

themselves from the constraints and polite conventions associated with Victorianism. (Murfin, 

2003, qtd. In Lima, 2013). They try to get away form the the already established and taken for 

granted rules of science and art. Through exoperimentation they have a strong tendency to 
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reviatalize the reality of their concepts and ideas to justify and mirror the dominant sense of loss, 

displacement, dislocation, ambiguity of identity even disappointment at the break of the First World 

War. 

 

5-Osborne And His Time 

With the advent of technology and the World Wars among nations, trends of different types 

became prevelant in the society. Norms changed, social classes were called into question, the 

already established rules were drastically reviatalized, reformed, discarded or found new 

applications. In the realm of literature, the events after the Second World War of 1939-1945 

demanded a new type of drama. ―The end of the war seemed to mark the beginning of a new era for 

drama.  Post-War Britain was a period of serious social and political upheavals, especially with the 

breakdown of the class system. It was a society where so much was expected from those in 

authority but nothing was forthcoming. This ultimately led to disillusionment and despair. 

However, there was liberalisation in education which made many people in the middle and working 

classes able to go to university despite the unavailability of jobs‖ (Ward 1964, 17qutd. In Afolayan, 

2012). Such changes and demands were the basis of new structures and movements in theatre and 

literature. Thus the vast alterations of this era provided the basis for the ―new dramatic 

efflorescence championed by new playwrights and writers like John Osborne, Ann Jellicoe, 

Kingsley Amis, C. Wilson, Alan Sillitoe and John Arden. These writers were young and felt more 

keenly the deleterious effects of the malaise in the society. They, therefore brazenly used their art to 

encapsulate this despair and negotiate social change. They were not subtle and ironic but belligerent 

and vitriolic, ―left-wing‖ and irreverent‖ (Bosede F. AFOLAYAN 2012:3). 

5-1Osborne’s Novel Ideas 

The World Wards gave rise to the rapid change of wishes and trends in every aspect of the 

society leaving every thing at the mercy of suspicion and reconsideration. Dramatic literature 

proved to be flexible and promising regarding the new demands of humanity and the society. With 

this regard, Osborne asserted a remarkable capability for ―dramatizing the dilemma and the sense of 

inadequacy felt by the younger generation in the fifties. He shows small group of young people of 

the very present day living in a sorry state of emotional and physical squalor. His writing is the very 

penetrating truth. In 1957 Osborne wrote: I do not like the kind of society in which I find myself. I 

like it less and less. I love the theatre more than ever because I know that it is what I always 

dreamed it might be: a weapon‖. (Verma, 1977: 1) 

In such societies women are often assumed to serve the men of their household and, when 

conflicts do arise, it is often the man who is portrayed as the suffering protagonist. Osborne gives 

rise to the creation of characters who are obsessed in any way not tangible to the other. Both men 

and women are obsessed in their own ways. Right at the onset of the play, one can see the couple 

deeply surrounded by the magazines and books and are both involved in their own studies, reading, 

and thinking. Although they are living together, they are totally far distant from each other. Each is 

obsessed in his/her own way and can not help the other. The only salvage possible is assigning the 

responsibility of one‘s obsession against the other. Osborne‘s obsessions for assigning approperiate 

changes upon dramatic liteature regarding his own view of his own desired theatre leads to his 

belief that there is always room for the theatre which would fullfill the expectations of the time and 

the era. He Says: ―There is room for many kinds of theatre, but the one that matters the most is one 

that offers vital, emotional dynamic to ordinary people, that breaks down class barriers, and all the 

many obstacles set in the way of feeling. What is most disastrous about the British way of life is the 

British way of feeling, and this is something the theatre can attack. We need a new feeling as much 

as we need a new language. Out of this feeling will come the language.‖(Verma, 1977: 4) 
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What heralded this attitude was in a sense originating from the fact that had been originated from 

the reality of the life and view of his people who, for sure, had obsessed the view of people too. He 

scrutinzed the view of the young generation and asserted his own deep dissatisfaction with the 

conditions of his time ―There was a strong dislike to the traditional values among the youngsters, 

and they were in quest of new values. A very high propotion of young people were fighting hard to 

adjust themselves in an out-dated, socio-moral convention. Even the rich who enjoyed the material 

comforts did not cultivate a sense of communal belonging and experienced lonliness in the mass 

society‖ (B.Sangamitra, 2015: 2). 

The ideas of reforming and welcoming plausible changes upon literature reveald the fact 

that changes would be inevitable but the way such changes would be exercised upon dramatic 

literature, for sure, was in need of great care gaurrenting its success and approperiacy. 

As Sangamitra further asserts, he tries to assign whatever changes necessary to his own time 

conditions. Hence, he tries to apply his own framework to the theatre at the service of his themes on 

the line of his artistic goals. ―The first thing that strikes about Osborne is his concern about a new 

feeling. He found that the old, overworked and irrelevant themes of the English drama were a 

boring stuff. They did not announce any emotions, so he changed the drama to the extent of 

attacking new situations which were wholly characteristic of the post-industrial capitalist society. 

The new situations gave him freedom to exploit new feelings and that created new language, which 

is Osborne‘s language‖ (B.Sangamitra, 2015:1) 

 

5-2 His Aim 

Osborne has tried from a political view point to introduce the social norms of the society of 

his time. He has asserted so many times that his prime objectives were interpreting and analyzing 

the social obsessions and problems of his community so as people would be able to find and settle 

over their existential problems. Osborne through linking and applying ancient elements of drama to 

the modern drama paves the way for the post moderism succeeding modernism. With the drastic 

changes of the norms and modes of feeiling, thinking, and behaving, for sure, if drama wants to be 

informative it should lend itself to self explanatory and justifying elements which are welcomed by 

the readers and the viewers. Osborne has proved to be highly successful with this regard. In Look 

Back in Anger, he shows ―Like other ‗Kitchen Sink Drama‘ pioneers, the real lives and social 

inequality of ordinary working class people and its protagonists ‗Jimmy‘ described as angry young 

men. Jimmy, husband of Alison, runs the stall of sweets with his friend Cliff for their bread and 

butter. He never tries to live happily with his wife Alison because she belongs to upper class family 

and Jimmy thinks that the upper class people always underestimate the working class people. So, 

throughout the play Jimmy troubles his wife a lot. He even cannot bear her small mistakes‖( 

Shrikant Jadhav, 2015 :3-4) which are committed by everybody. All he has got to  do is challenging 

his being and the trabquality of their lives. 

 

Osborne’s Major Theatre Features 

The definition of literary eras is mainly formed by its accompanying features and 

characteristics. The eras mainly dominent at 20
th

 century are known as modernism and 

postmodernism which are overlapping in many respects. Each decode of this century due to the 

rapic advances in changes in views and concepts calls for its own ideosyncracies. It is not easy to 

find an exact definition for a postmodern work. Through the features one can see and identify a 

work as following postmodern features.―Postmodernism neither suspends the referent but works 

instead to problematize the activity when the postmodernist work speaks of itself, it is no longer to 

proclaim autonomy, its self-sufficiency, its transcendence; rather, it is to narrate contingency, 

insufficiency, lack of trnscendence(Craig Owens, 2017:80) 
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The dominant factors at this century are social and political motives. Social life and 

community with its labyrinth of relationships either virtual or the real one as one of the 

manifestations of post modern era has harassed people psychologically by the idea of seclusion, that 

is, losing their membership to a party, a society, a specialized centre, or the like. The detection of 

such an attitude can be directly inferred from the hostile attitude of Jimmy towards the upper social 

class and his obsession with the differentiation of such a classification. Playwrights‘ attempts to 

form a special class of theatre to revolt against the norms of the society has played a leading role. 

Osborne was a member of  Kitchen-sink theatre. ―The so-called "kitchen-sink" playwrights, those 

interested, like Arnold Wesker, Brendan Behan and Shelagh Delaney, in the daily dramas of the 

lower-middle and working classes, had somehow lost momentum. Despite their efforts, it is difficult 

to say to what extent they succeeded in creating a genuine working-class theatre in England‖ (Sara 

Martìn Alegre, 25). 

Individuals form their mode of thinking and behaving according to these needs whether true 

or false, harmless or useful, agreeable or miserable. The immediate need of characters to avoid 

seclusion which is in a sense one of the many politically oriented social constraints on the private 

lives of people drives them to the threshold of losing their sense of self and identity within this 

vortex. The implementation of such feelings places and determines the status of the individuals. 

Whatever forms the major trends of the behaviour in the characters of Osborne derives them to look 

bitter in anger at everything. Many an individuals are trapped either in these webs or are obsessed in 

their deep thinking and feelings in their deep layers of id or ego forming some threatening attitudes 

towards themselves or the rest of the society. ―The first performance of John Osborne‘s famous play 

Look Back in Anger at the Royal Court Theatre on 8 May 1956 is commonly regarded as the 

beginning of a new era in the British Drama‖ (Emine Tecimer, 2005). Many other critics call it a 

revolution in British theatre. During this era man‘s detachment from any other source of help and 

salvation has thrown him into infinity of nothingness, suffering, and alienation. This is what staged 

in modern drama. "In modern drama, the patriarchal relationship between God and the individual 

soul has been replaced by the adversarial relationship between man and his own psychology, his 

will to comprehend himself, even as the patriarchal relationship between ruler and subject has been 

replaced by the adversarial relationship between man and society, in the form of society‘s drive to 

marginalize all those that it cannot or will not homogenize" (Cardullo Bert, 2008), 5). 

These alongside other succeeding characteristics of the time such as subservience, 

dislocation, obsession, alienation, detachment, and chaos all proved to be the igniting fuel for 

dislocating and dispossessing man of his own being and existence which is the core theme of 

Osborne‘s Look Back in Anger. This play can be classified as the tragicomedy of humanity at the 

mercy of random, gratuitously kind or brutal inner or outer forces" (Lois Gordon, 2002: 11) which 

have targeted man‘s sense of his self, identity, and his existence. Jimmy‘s restlessness and his 

uneasy feelings of being and thinking confirms the paradygm of modern and the oncoming 

postmodern man‘s mode of thinking and being. 

Osborne’s Theatre 

The setting in time of his play is placed during the World Wars which have put the whole globe 

in a turmoil of reform and dispair, for sure, has affected the selection of Osborne‘s  setting selection 

in a family in which the couple in constant turmoil of dispair, excitement, and bitter quarrel over the 

social norms and trends. The action throughout takes place in the Porters' one-room, flat in the 

Midlands. The description of the scene shows the accompanying modern and postmodern 

characteristics which are in accordance with the times‘ era. The properties, the position, and the 

very involment of each of the chareacters in reading newspapers indicate the class status of the 

apartment dewellers and their mode of thinking as well as their lifestyle.  

―The scene is a fairly large attic room, at the top of a large Victorian house. The ceiling 

slopes down quite sharply from L. to  R. Down R. are two small low windows. In front of 
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these is a dark oak dressing table. Most of the furniture is simple, and rather old. Up R. is a 

double bed, running the length of most of the back wall, the rest of which is taken up with 

a shelf of books. Down R. below the bed is a heavy chest of drawers, covered with books, 

neckties and odds and ends, including a large, tattered toy teddy bear and soft, woolly 

squirrel. Up L. is a door. Below this a small wardrobe. Most of the wall L. is taken up with 

a high, oblong window. This looks out on to the landing, but light comes through it from a 

skylight beyond. Below the wardrobe is a gas stove, and, beside this, a wooden food 

cupboard, on which is a small, portable radio. Down C. is a sturdy dining table and three 

chairs, and, below this, L. and R., two deep, shabby leather armchairs. AT RISE OF 

CURTAIN, JIMMY and CLIFF are seated in the two armchairs R. and L., respectively. All 

that we can see of either of them is two pairs of legs, sprawled way out beyond the 

newspapers which hide the rest of them from sight. They are both reading. Beside them, 

and between them, is a jungle of newspapers and weeklies‖ (LBA, 2). 

As for the setting in time one can see that  

 

ACT I 

Early evening. April 

ACT II 

Scene l. Two weeks later. 

Scene 2. The following evening 

ACT III 

Scene 1. Several months later. 

Scene 2. A few minutes later (LBA, 1) 

The time course of the play lasts for several months showing that the social movements are lengthy 

process, its reform and changes calls for long endeavour, thinking, and fighting. 

10-Conclusion 

John Osborne has tried to restructure drama to make it approperiate for the revelation of the 

existential probems of his time. He has made and exercised desirable changes upon the theater so 

that he would politically introduce the social delimmas of his time. In Look Back in  Anger, he has 

made alterations in the structure of the theater to make it approperiate for modern England society. 

The changes he has exercised on every aspect of the drama reveal the fact that he has made drama 

suitable for the postmodern characteristics on the way. He has proved to be successful in reforming 

dramatic literature on the line of deploying it for the introduction and manipulation of obsessions of 

his time. It can be concluded that the changes he has made to the structure of the drama from theme 

to the setting, characterization, language, etc. alongside a new social, personal, humanistic views as 

well as dramatic structure all can be good indicators of postmodernism via the lense of his theatre.  
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MEMORY, TRAUMA AND LITERATURE 
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Abstract: The article  focuses on our current comprehension of war trauma. We try to have a good 

perception on  how experiences of war impact on memory. Millions of people are affected by the trauma of 
war. The effects of traumatic war experience may be recorded through history or,  particularly, through 

literature.  

 This study  argues that,  in order to recognize the war trauma, it is critical to develop an understanding not 

only on  the individual perspective but also on how literature influences  the outcome of an individual's 
experience  or impacts on the entire society with the special purpose to not forget the past. It is, in fact, the 

battle for the aesthetic recovery of a traumatized time. 

The analyze of diaries, memories, novels can be subordinated to the phenomenological method, that intends 
to cover the meaning of phenomena lived by the authors,  through the description of their personal 

experiences. 

The research  also discusses  the construct of post-traumatic stress disorder and how this mental condition  

occurred  in a few  famous novels related to The First World War, whose authors were on the battlefield. In 
this regard, we mention: Camil Petrescu and Hortensia Ppadat-Bengescu,  in Romanian literature and: 

Ernst Jünger, Erich Maria Remarque, et al., in foreign literature. 

 
 Keywords: trauma, literature,  post-traumatic stress disorder, World War One, memory. 

 

 

 Este foarte interesant modul în care  a fost, este și va fi perceput  războiul  în conștiința 

oamenilor, sau ce sechele și traume a lăsat memoria acestuia. 

 Primul  Război Mondial  a reprezentat  mai mult decît un eveniment istoric obișnuit, 

deoarece, pe lângă prefacerile multiple și capitale, pe care le-a provocat de-a lungul unui secol, a 

determinat  o mare  suferință, în  rândul majorității  trăitorilor  secolului al XX-lea.  Nu credem că a 

existat familie românească, care să nu fi fost   implicată în război, fiecare având propria memorie a 

acestui eveniment, propriile victime sau eroi, sau supraviețuitori. 

  
  „Pentru mult timp, reacțiile emoționale ale oamenilor la marile traume – precum 
războiul – au lipsit în mod surprinzător din cărțile de istorie. Desigur, romancierii și poeții au 

descris cu strălucire fricile și ura, entuziasmul și iubirile războiului. Istoricii au fost adesea prea 

timizi, crezînd că noi nu putem ști cu adevărat ce simțeau oamenii din trecut. Dar acum lucrurile se 

schimbă, istoria emoțiilor e un domeniu care se dezvoltă cu rapiditate. Istoricii au descoperit surse 
bogate în scrisorile și jurnalele pe care bărbații și femeile de pe front sau din apropierea frontului 

le trimiteau acasă celor dragi. Sîntem mult mai dispuși să citim printre rînduri, dar și să ne 

imaginăm ce simțeau protagoniștii noștri.‖
1 

 

  Războiul nu înseamnă numai document științific, consemnare istorică. Literatura, prin 

formele ei atât de diverse de manifestare, de la jurnale,  memorii, amintiri, autobiografii, scrisori 

până la romane și poezii,   poate constitui o mărturie atât a salvării, cît și a distrugerii, o oglindă 

perfectă a ceea ce au trăit, au simțit și  și-au amintit oamenii din acel timp. Într-un articol din 

Observator cultural, scris cu ocazia desfășurării unei  importante conferințe internaționale, 

interdisciplinare, Primul Război Mondial în Europa: realitatea literaturii, literatura realităţii, 

                                                             
1 Joanna Bourke, Emoțiile sunt moduri-de-a-fi-în-lume,  interviu  realizat de Raluca Dună, în Observator Cultural,  

Nr.942, 12 10. 2018,  https://www.observatorcultural.ro/articol/emotiile-sint-moduri-de-a-fi-in-lume/, [ora 12.36, din 

26.01.2019]. 
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organizată de Muzeul Naţional al Literaturii Române (4, 5 Octombrie, 2018),  Raluca Dună  

afirma:  

 „Putem înţelege Marele Război? El a însemnat pentru românii de atunci împlinirea unui vis, 

dar şi o uriaşă traumă, a însemnat distrugere şi disperare, frică şi suferinţă, dar şi dorinţa de a 

supravieţui, efortul unei schimbări profunde. Primul Război Mondial este o parte a identităţii 

noastre individuale şi colective, europene şi naţionale.‖
2
  

  Raportarea la aceste evenimente cruciale în istoria omenirii comportă diferite viziuni, 

puncte de vedere  originale în funcție de gradul de implicare, de tipurile de raporturi pe care 

individul le-a avut cu acele timpuri, experiențele fiecăruia,  serii întregi de cauze și efecte care au 

determinat evoluția individului, percepțiile sale fiind influențate într-o manieră particulară.  

 Aceste preocupări ale noastre se leagă de moduri diferite de percepție a experienței 

războiului, (în cazul de față,  consecințele celui de-al Doilea Război Mondial în familia mea).  

  În copilărie am asistat de foarte multe ori la relatarea unor episoade din timpul razboiului 

din  unghiuri diferite.  Bunicul din parte tatălui nu a participat efectiv la lupte, dar, în timpul 

războiului era adolescent și a conviețuit timp de câteva luni cu câțiva soldați germani cazați în  

locuința sa.  Aproape toate amintirile sale sunt zugravite în tonuri pozitive, cu întâmplări  amuzante. 

Pentru bunicul din partea mamei, combatant în Cel  De-al Doilea Război Mondial, atât pe frontul de 

est, cât și pe frontul de vest, supraviețuitor al  încercuirii de la Cotul Donului, războiul a lăsat urme 

atât de adânci, fizice, dar și psihice,  încât, cu greu, puteam iniția o discuție pe această temă.  Și 

dacă, totuși, copilul de atunci  reușea să-l stârnească pe bunic, atitudinea acestuia era una foarte 

rezervată, neutră, niciodată pasională, oarecum detașată, venită de la un om ce rămăsese cu 

sentimentul că așa trebuia să se întâmple.  Ceea ce am reținut erau descrierile condițiilor foarte grele 

de luptă pe frontul rusesc, precaritatea echipamentului de luptă în comparație cu cel  al soldaților 

germani,  lipsă simțită pe propria piele.  Din familie de ciobani, bunicul nu excela în istorisirile lui 

în judecăți de valoare, în raționamente și analize obiective cu privire la cauze, efecte, strategii. Sunt 

percepțiile unui om simplu, țăran păstor din Lunca Dunării, așa cum era majoritatea  soldaților 

armatei române.  Aș putea spune că am fost marcat de relatarea peripețiilor prin care a trecut atunci 

când a reușit să scape din încercuirea de la Cotul Donului sau de  rana căpătată la gât atunci când a 

vrut să  ajute un ofițer german rănit foarte grav, pe frontul de vest.  Mizeria de neimaginat (purici, 

păduchi), lipsa minimei igiene, foametea, bolile, rănile tratate superficial și incorect devin 

laitmotive ale relatărilor bunicului. De asemenea,  întâmplările amuzante contrabalansau,  de cele 

mai multe ori duritatea experiențelor relatate.  Însă,   în urma tuturor acestor lucruri,  ceea ce a 

rămas a devenit atât de vizibil,   atât de marcant pentru tot restul vieții acestui om, de la surzenia 

căpătată la artilerie (a fost servant la tun), până la retragerea din societate, căutarea izolării având ca 

preocupare creșterea ovinelor  și până la afișarea unei  firi foarte violente în anumite momente de 

stres.  Așadar, punctele de vedere cu privire  la  memoria aceluiași eveniment sunt destul de diferite, 

comportă  raționamente diferite și modalități de raportare unice. Analizând pluridisciplinar 

fenomenul consecințelor razboiului  prin prisma memoriei din punct de vedere istoric,  social, 

psihologic, filozofic, medical,   literar se pot   deschide noi orizonturi de înțelegere.  

 Primul Război Mondial a fost de o brutalitate și de o violență fără precedent, până atunci, în 

istorie, având un număr copleșitor de victime. De cele mai multe ori, s-a abordat problema celor 

morți în tranșee sau pe câmpul de bătălie. Dar, ceea ce este foarte interesant și mai puțin studiat, 

este impactul conflictului asupra celor care au supraviețuit, traumele fizice și psihice generate. 

Marele Război a fost un punct de cotitură în felul de a înțelege efectele războiului asupra sănătății 

mentale atât a individului, cât și a societății. 

  Trauma a fost reprezentată și în artă, în literatură sub diferite moduri. Analiza jurnalelor, a 

memoriilor, a romanelor se poate subordona metodei fenomenologice, care urmărește să acopere 

                                                             
2 Raluca Dună,  Primul Război Mondial în Europa: realitatea literaturii, literatura realităţii, Observator Cultural, Nr. 

941,  https://www.observatorcultural.ro/articol/primul-razboi-mondial-in-europa-realitatea-literaturii-literatura-

realitatii/, [ora 11, 25; 26.01.2019]. 
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înțelesurile fenomenelor experimentate de autori prin analiza descrierilor experiențelor trăite de ei 

înșiși. De exemplu, personajul central din romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de 

război, trăiește un amalgam de senzații, de stări de neîncredere, de furie,  de gelozie extremă dusă 

către zona patologicului prin dorința de răzbunare - „mi-am spus că trebuie să-i omor‖
3
,  toate 

acestea putând fi catalogate foarte bine ca inevitabile consecințe ale sindromului de stres 

posttraumatic.  

 Dar pentru a putea aborda  tulburarea stres posttraumatic, trebuie, în primul rând, să 

înţelegem ce este trauma, evenimentul declanşator al acestei tulburări. Astfel, psihologul militar în 

cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Maria-Magdalena Macarenco afirmă: 

   „Conceptul de traumă presupune trei aspecte: existenţa situaţiei traumatice, care 

este extrem de ameninţătoare şi copleşitoare pentru individ; reacţia internă faţă de acea situaţie, 
adică reacţia sistemului nervos autonom, care activează toate resursele fizice şi mentale disponibile 

pentru ca persoana respectivă să poată gestiona criza; de asemenea, consecinţele pe termen lung, 

mediu şi scurt care derivă din acea activare internă‖.
4
  

 Consecințele războaielor au un impact atât de mare asupra societăților, încât este foarte 

dificil să faci o contorizare a unor astfel de fenomene. Dar, consecințele în ceea ce privește 

sănătatea omului  sunt poate cele mai durereroase și mai vizibile.  Victimele razboiului nu înseamnă 

numai morți și răniți,  ci și supraviețuitori sau teferi fizic având  grave  probleme psihologice sau 

familiile și prietenii celor implicați și afectați  sufletește direct și indirect.  Aceste traume sunt  răni 

sufletești, experiențe care   copleșesc individul aflat într-o stare de blocaj, de neputință, pentru că 

„psihicul uman poate fi traumatizat și rănit, ca  și corpul‖.
5
  

 Traumele războaielor nu au fost percepute ca atare în istorie. În trecut nici măcar nu exista o 

terminologie în acest sens pentru că ceea ce noi considerăm astăzi traumă (de exemplu: tulburare de 

stres post-traumatic, recunoscută de Societatea Americană de Psihiatrie abia în anul 1980, cu 

manifestări precum:  depersonalizare, derealizare, flashback-uri/gânduri recurente, anxietate, 

iritabilitate, coșmaruri, probleme de concentrare,  tulburări de alimentație, de somn,  trasăriri, 

tremor, tulburări de mers, suicid etc.)     poate, pentru epocile trecute, era un fapt obișnuit sau  o 

manifestare  a unui practicant al magiei, iar,  de foarte multe ori, cel care avea astfel de simtome era 

considerat incapabil, nedemn, nepregătit, laș, stigmatizare care mergea până la  invocarea  

problemelor de sănatate mintală.    

  Dar această traumă  a existat dintotdeauna. Manifestările sale au fost observate de timpuriu 

și au purtat diferite denumiri în funcție de epocă, după cum susținea doctorul Paul Fink, fost 

preşedinte al Asociaţiei Americane de Psihiatrie: de la nostalgie, boala de țară la shell-shock (șocul 

obuzului), nevroză de război etc după primul Război Mondial și apoi oboseală  de luptă în al Doilea 

Război Mondial, ca mai apoi, după Vietnam să se numească stres post-traumatic 

 Sindromul de stres post-raumatic  reprezintă continuarea luptei soldatului după ce războiul 

s-a încheiat. În fața morții individul trăiește experiențe fundamentale având consecințe directe și 

nefaste  asupra psihicului uman. 

 Conform Asociației Americane de Psihiatrie,  sindromul de stres postraumatic
6
 este o 

afecțiune mentală sau o tulburare psihică care apare în urma unor evenimente traumatizante 

precum: expunerea la amenințare cu moartea, confruntarea cu moartea direct, violență sexuală, răni 

                                                             
3 Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război,   Editura Gramar, București, 2006 p. 131. 
4Alina Matiș,   Sindromul NU. Definiții. Ce este stresul posttraumatic? , rev. Gândul, 6 septembrie, 2013, 

https://www.gandul.info/interviurile-gandul/sindromul-nu-definitii-ce-este-stresul-posttraumatic-video-11285977    

(ora 23:54, 6.II. 2019) 
5 Franz Ruppert,  Traumă, atașament, constelații familiale. Psihoteraria  traumei, Traducere Adela Motoc, , București, 

Editura Trei, 2012. 
6 Cf. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.), DSM-

5, . Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), pp. 271–280. 
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grave. A experimenta direct, a fi martor la asemenea evenimente implicând prieteni, membrii ai 

familiei reprezintă alte căi de a lua contact cu sindromul de stres post-traumatic. 

Alte criterii de diagnosticare a acestei boli ar fi: 

  ► Simptome asociate evenimentului traumatic,  ca de exemplu:  

                          -  amintiri dureroase, repetititve, care se produc involuntar 

- coșmaruri repetitive al căror conținut are legătură cu evenimentul   traumatic 

- flashback-uri (retrăirea evenimentului cu emoții, acțiuni ce s-au întâmplat la un  

moment dat în mod real) 

  ► Modificări negative ale conștienței și ale stării de spirit asociate cu evenimentul 

traumatic: 

                          - inabilitatea de a-și aminti un aspect important al evenimentului traumatizant 

                          - persistente și exagerate gânduri negative despre sine și lume             

                          - stări emoționale , persistente negative     9 rușine, frică, oroare, furie etc) 

                          - inabilitatea de a experimenta emoții pozitive (bucurie, iubire etc) 

  ► Alterarea evidentă a excitabilității și a capacității de  reacție: 

                          - comportament iritabil și accese de furie neprovocare 

                          - stare de supervigilență 

                          - reflex de tresărire exagerat 

                          - probleme de concentrare 

 Studiile despre acest fenomen al tulburărilor de comportament suferite de către soldați după 

încetarea conflictului,  apar relativ târziu, în perioada interbelică, dar mai ales după cel de-al Doilea 

Război Mondial.   

 Efectele experiențelor traumatizante ale războiului sunt aduse în fața publicului prin 

intermediul mai multor discipline de la istorie, literatură, medicină, psihologie, sociologie etc.   

  Pentru a înțelege și a aplica acest concept de traumă de război  trebuie să existe și un pachet 

de metode practice și teoretice prin intermediul cărora se poate implementa cercetarea  traumei.  

Așadar, în cercetarea făcută asupra traumei, psihologia, etica și de ce nu estetica  joacă  roluri foarte 

importante. Dar, în aria traumei de război se pot regăsi, completa, și combina cercetări și din 

neuroștiințe,  cogniție,  teorie socială, behaviorism,  literatură, astfel încât,  teoriile memoriei 

traumatizate să evidențieze procese diferite care converg către abordări diferite cu scopul de a 

dezvălui, de a releva  o problemă  foarte sensibilă. 

 În ceea ce privește analiza fenomenelor cognitive  în relație cu traumele suferite de individ 

în anumite situații și condiții, există numeroase cercetări care scot în evidență  comportamente 

dictate de procese cognitive primare precum atenția, percepția care au fost puternic influențate de 

niște stimuli exteriori  care au provocat trauma. Astfel, cei afectați sunt mult mai atenți la stimulii 

exteriori care le-au provocat trauma, dar în același timp, de multe ori, au  dificultăți în a distinge 

între  situația traumatizantă și realitatea înconjurătoare reală. 

 De cele mai multe ori, în cercetările în domeniu se scot  în evidență consecințele negative la  

nivel psihologic și social ale șocurilor traumatice suferite în războaie: incapacitatea de reintegrare a 

individului în societate, izolarea, violența extremă, alcoolul, depresia. Nedepistarea și netratarea  

acestei afecțiuni poate să ducă la dependenţă de medicamente sau droguri, izolare, gânduri 
suicidale, cronicizarea afecţiunii și poate afecta chiar și familiile celor  în cauză (trauma 
secundară).  Însă, cercetătorul britanic,   Nigel Hunt

7
, în cartea Memorie, război și traumă  aduce 

în discuție și o latură pozitivă a acestei realități, spunând că: cei mai mulți dintre cei ce trec prin 

situații traumatice sau stresante nu   sunt traumatizați, iar  pe aceste aspecte pozitive  ar trebui să se 

focuseze medicii, psihologii, societatea, în general.   Experiența traumei ar putea să ajute oamenii  

să dezvolte  o capacitate mai mare de a se înțelege pe ei înșiși, pe ceilalți și întreaga lume. Acest 

lucru ar putea fi exemplificat, susținut și demonstrat chiar prin ceea ce face personajul principal, 

Ștefan Gheorghidiu,  în  finalul romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, de 

                                                             
7  Cf. Nigel Hunt,  Memory, War and Trauma, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2010.. 
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Camil Petrescu, atunci când, în urma experienței liminare a  frontului, își reconfigurează perspectiva 

asupra vieții, a morții și, implicit, a iubirii. Cu alte cuvinte, experiența războiului nu înseamnă doar 

amorțirea emoțională ca o consecință a impactului negativ cu trauma, ci poate să reprezinte și 

antidotul care  îl ajută să se elibereze de drama erotică. 

    Trauma trebuie căutată în romanele scrise de autori, combatanţi pe frontul Primului Răuboi 

Mondial. O  temă comună a romanelor, care au la bază experienţa războiului, ar fi  prezentarea 

inutilităţii şi absurdităţii războiului, aşa cum vedem la  Camil Petrescu în Ultima noapte de 

dragoste.  În acest roaman, pasaje întregi incriminează ororile, iar  trauma războiului se suprapune 

unor experiențe personale răvășitoare:  

 
  „Dintr-o dată, din noaptea  dinaintea noastră, [...] s-aude o răpăială de focuri plesnite 

de armă. E singură în tot cuprinsul lumii. E originară ca întâiul om pe pământ și nu o voi uita până 

la sfârștul vieții, niciodată.‖
8
 

  „Către ziua aceasta, într-adevăr cea mai groaznică pentru mine, și prin consecințele 

ei și prin amintirea ei (timp de nouă ani am retrăit-o mereu, în vis, deșteptându-mă în zorii zilei 

totdeauna transpirat și istovit), am revenit necontenit, chiar după război, ca un asasin la locul 

crimei.‖
9
 

 

 Erich Maria Remarque, cu romanul Pe frontul de vest nimic nou,   are, la început, 

următoarea dedicaţie: „Cartea aceasta nu vrea să fie nici act de acuzare, nici profesiune de credinţă. 

Vrea doar să încerce să înfăţişeze o generaţie care a fost distrusă de război - chiar dacă a scăpat de 

obuzele lui".
10

  De asemenea, un alt fragment relevant în acest sens ar fi: „Iar eu mai știu că, atâta 

vreme cât ne vom afla în război, tot ce se duce la fund în noi ca niște pietroaie , se va trezi după 

război și de abia atunci va începe răfuiala pe viață și pe moarte.‖
11

  

 Tot la Erich Maria Remarque, în romanul mai sus amintit,  există un fragment foarte 

relevant cu manifestările unui soldat traumatizat,  specifice șocului obuzului, panică, incapacitatea 

de a mai raționa, îngrozire, toate acestea ca efecte ale bombardamentelor intense: „Unul dintre 

recruți are o criză. L-am observat de mult mișcându-și neîncetat dinții, strângându-și și încleștându-

și pumnii. Ochii aceștia holbați, înnebuniți îi cunoșteam prea bine.[...]. Se prăbușise în el ca un 

copac putred.‖
12

  

 Un alt autor german, combatant în primul Război Mondial a fost Ernst Jünger. Acesta își  

analizează și valorifică propria experiență pe front în scrieri eseistice, memorialistice, dar și într-un 

roman În furtuni de oțel, carte constituită pe baza jurnalului ținut de autor în timpul celor patru ani 

petrecuți pe front. Memoria  unui spațiu și a unui timp ale  traumei se regăsește și aici. Interesant 

este următorul fragment, care  se circumscrie unei categorii   foarte importante a tulburării de stres 

posttraumatic - retrăirea persistentă a evenimentului traumatic (simptome intruzive precum: 

amintiri, flashback-uri, reacții emoționale intense etc. ) :  

 
  „Că acționase puternic și asupra mea  o dovedeau numeroasele iluzii acustice pe 

care circulația fiecărei mașini ce trecea le transforma în fâlfâitul fatal al obuzului aducător de 
nenorocire. Ceea ce avea, de altfel, să ne însoțească de-a lungul întregului război, această tresărire 

la orice zgomot brusc și neașteptat.[...].    Era semnul că stătusem vreme de patru ani în umbra 

deasă a morții.‖ 
13

 
 

                                                             
8 Camil Petrescu, Ibidem, p. 153. 
9 Ibidem, p. 218. 
10 Erich Maria Remarque, Pe frontul de vest, nimic nou,  Editura Signata SRL, Timișoara, 1992, p.5.    
11 Ibidem, p.107. 
12 Ibidem, p.84. 
13 Ernst, Junger, În furtuni de oțel, traducere Viorica Nișcov, București, Editura Corint Books, 2017, 

   p. 58. 
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 Aceeaşi atitudine se remarcă şi  în romanele unor autori americani precum Kurt Vonnegut 

(Abatorul Nr. 5) sau Joseph Heller (Chichiţa  nr. 22), ale căror puncte de plecare trebuie căutate în 

biografia acestor autori, participanți în cel de-al Doilea Război Mondial.   De exemplu, Kurt 

Vonnegut a avut  o experiență profundă ca soldat, dar și ca prizonier. Vonnegut a căzut prizonier la 

germani și a fost întemnițat în Dresda, oraș ce avea să cunoască unul dintre cele mai distrugătoare 

bombardamente  ale acestui război, în anul 1945,  în urma căruia a fost, aproape, șters de pe fața 

pământului. Fiind unul dintre puținii supraviețuitori  dintre prizonierii americani, a fost pus, ulterior, 

să dezgroape cadavre și să adune cadavre sau să asiste la incinerarea lor. Această experiență l-a 

marcat  ireversibil, iar trauma suferită aici a fost literaturizată în romanul Abatorul Nr. 5.  

Remarcabilă este și ocurența sindromului stresului post-traumatic, travestit în multiplele intrari și 

ieșiri din fluxul temporal, pe care le are personajul central, Billy -  „Relatarea haotică a vieții lui 

Billy Pilgrim a fost modalitatea perfectă de a-i arăta cititorului efectele dezastruoase pe care 

participarea la un război le poate avea asupra unei persoane, totul fiind sugerat într-un mod subtil și 

de efect.‖
14

  

  Balaurul Hortensiei Bapadat-Bengescu este romanul traumei din spatele frontului. Înrolată 

ca soră la Crucea Roșie din Focșani, autoarea va lua contact direct cu ororile războiului prin 

îngrijirea răniților în  cadrul unui punct sanitar/spitalul de campanie amenajat în gara acelui oraș. 

Iată ce declara scriitoarea, cu privire la acestă experiență,  în  ziarul Rampa (1937, 29 mai): „M-am 

oferit cu pasiune, cu frenezie, aproape cu dezertare de la orice datorie familială, răniților. M-am 

identificat cu natura, cu știința, care luptau să-i salveze, la măsuri care îmi dau curajul a spune că 

uneori am reușit a întoarce pe unii din ei de la moarte.‖
15

 Această experiență inedită va trece în 

spațiul ficțiunii, iar ecourile unui timp traumatizant vor răzbate aproape din fiecare pagină și cu 

fiecare șuierat al „balaurului‖ încărcat cu răniți, pe care Laura, personajul principal, „un alter-ego al 

scriitoarei, o prăiecție individuată estetic a unei întâmplări biografice cu sechele deloc 

superficiale‖
16

 învățase să-l cunoască: „Apărea apoi capul hidos și uriaș cu gura umflată, 

clocotitoare. Pe nări, vârtejul de aburi învăpăiați țâșnea în coloane punctate de scântei, apoi inele 

încătușate și ruginite ale trupului se desfășurau.‖
17

  

 Tot într-un topos al traumei de război generatoare de literatură intră și  romanul lui Liviu 

Rebreanu, Pădurea spânzuraților,  a cărui scenografie a fost  radical  influențată de  puternicul 

impact traumatizant al vederii unei fotografii ce reprezintă o pădure de spânzurători și, mai ales, de 

moartea fratelui său Emil, ofițer în armata austro-ungară, fiind condamnat la moarte prin spânzurare 

pentru dezertare în anul 1917. 

  Este interesant și rolul de panaceu al literaturii, al scrisului în vindecarea traumelor psihice. 

Istoricul  Joanna Bourke, într-un interviu acordat revistei Observator Cultural, cu ocazia participării 

la București, la Conferința Primul Război Mondial în Europa: realitatea literaturii, literatura 

realităţii (4,5 octombrie 2018)    afirma: „Cred cu tărie că scriitorii de orice fel au datoria de a trata 

problemele şi crizele societăţii noastre.‖
18

  

Cu atât mai mult, scriitura confesivă, prin externalizarea, exteriorizarea sentimentelor, a trăirilor, a 

traumelor nu înseamnă numai un proces cathartic, ci este și un mod de  vindecare. Cu cât analizezi 

mai mult o experiență neplăcută, cu cât o confrunți mai repede și mai mult, cu atât dezamorsezi 

starea tensională în care te afli,  pe care o creează rememorarea acelei situații.  

 Scriitorii au găsit o modalitate extraordinară de a confrunta experiențele traumatice, creând 

o portiță de salvare prin operele lor literare, care au redus  impactul emoțional  asupra lor înșiși, dar, 

mai ales,  au împărtășit lumii o terapie cu valențe estetice. Aceste scrieri moderniste, unele dintre 

                                                             
14Răzvan Timar,  Așa merg lucrurile, în categoria Literatură contemporană,  Cărți de 5 stele, bookblog.ro, 23 iunie, 

2015,  http://www.bookblog.ro/recenzie/asa-merg-lucrurile/, [ora 17, 21.01.2019]. 
15 Gheorghe Crăciun în prefață  la romanul Balaurul, de Hortensiei Papadat-Bengescu,  Editura Militară București, 
1986, p. 8. 
16 Ibidem, p. 9. 
17 Hortensiei Bapadat-Bengescu, Balaurul,   Editura Militară, București, 1986, p. 84, 
18 Joanna Bourke, op. cit. ,  [ora 12:16,  26.01.2019].   
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ele, literaturizând, aduc în prim plan și chiar se folosesc de  scriitura diaristă. Un scriitor precum 

Cmil Petrescu are intenția, ca majoritatea scriitorilor, care abordează literatura confesiunilor, din 

perioada interbelică, să acorde  jurnalului intim statutul de obiect literar autonom. Dar, contrar 

așteptărilor, estetizarea discursului romanesc nu obnubilează trauma evenimentului istoric. În a 

doua parte a romanului, mai importantă decât confesiunea și autoanaliaza actantului principal, este 

conștientizarea dramei războiului, dramei tuturor oamenilor. 

   Există și o altă latură a traumei Primului Război Mondial.  Din această traumă avea să se 

nască  cel de-al Doilea Război Mondial. În tranșeele  Marelui Război s-au născut germenii 

dezumanizării și distrugerii totale a vieții, 20 de ani mai târziu. Apare o nouă mentalitate ca urmare 

a efectelor războiului. În cartea lui Andrei Simuț, Literatura traumei, aflăm de cercetarea pe care 

autorul Omer Bartov în  Mirrors of Destruction. War, Genocide, and Modern Identity, o face cu 

privire la efectele complexe produse de trauma Primului Război Mondial asupra „combatanților 

implicați efectiv în luptă, de fapt, generația de europeni care  a scris istoria decadelor următoare, 

contribuind, direct sau indirect la producerea celui de-al Doilea Război Mondial.‖
19

. Interesantă este 

și investigația asupra romanului  În furtuni de oțel al lui Ernst Junger, roman care se înscrie, în 

opinia lui Bartov, prin portretul noului războinic modern, „lipsit de regrete, incapabil să resimtă 

dureros pierderea camarazilor și descoperindu-și libertatea, puterea și individualitatea doar în 

mijlocul distrugerii generale‖ 
20

 în rândul acelor elemente care au condus la legitimarea celei de-a 

Doua Conflagrații Mondiale  precum glorificarea războiului și a  violenței, estetizarea carnajelor, 

moartea ca necesitate istorică. 

 Literatura de  război aparținând scriitorilor consacrați are capacitatea de a crea topoi care se 

consolidează în mentalul colectiv. Marea  literatură va scoate trauma războiului din istorie și o va 

reda, estetic, memoriei, luptând  asiduu, temeinic, cu fiecare lectură, împotriva uitării. Este, de fapt, 

o recuperare a unui timp traumatizant prin raportarea la lumea contemporană, prin prisma 

esteticului, singurul capabil să permanentizeze  o fenomenologie a memoriei, cu valoare de 

permanent memento. 

 În finalul studiului ar fi de amintit ceea ce Franz Ruppert spunea despre  relația dintre război 

și traumă și modul cum această relație afectează spațiu și timp, individ și societate, realitate și 

iluzie:  
  „Războiul traumatizează grav nu numai victimele orgiilor de violență, ci și mulți 
făptuitori. Susținătorii războaielor ar trebui să recunoască  și că ele nu provoacă victime doar aici 

și acum, ci și în generațiile următoare. Cât privește sufletul, după un război nu rămâne un 

învingător adevărat, ci doar învinși. Conflictele dintre oameni nu pot fi rezolvate cu adevărat prin 

violență - aceasta este una dintre iluziile rezultate din traumă.‖
21  
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MONSTERS AS ALTERITY, DIVERSITY AND IMPERIAL POWER 
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Abstract: This study focuses on images of alterity in Plinyřs Naturalis Historia, the 1
st
 century  

encyclopaedia that comprises information on geography, peoples, zoology, medicine, astronomy, 

mathematics and it represented the pinnacle of knowledge during Antiquity and it was widely quoted during 

the Middle Ages. Plinyřs encyclopaedia comprises thirty-seven and in the seventh book he writes about 

whole monstrous nations, what has been called the monstrous races, some of them dispersed in other parts of 

his book that deal with nations and settlements. In presenting races like headless-less men with eyes on their 

chests, called the blemmyes, Pliny shows us a type of alterity devoid of spirituality, fantastic as though it may 

be, placing the text within a tradition where monsters are wonders of nature meant not only to amuse 

readers, but, more important, to showcase natureřs inexhaustible propensity for innumerable creations, 

variations of men, women, animals and everything in between. 

Key words: alterity, encyclopaedia, monstrous races, secular, wonders of nature. 

 

Introducere 

 În secolul I e.n., autorul roman Plinius (Gaius Plinius Secundus – 23-79) redactează 

o vastă enciclopedie în urma lecturării, conform propriilor sale cuvinte din dedicația către Flavius 

Vespasianus, a peste două de lucrări aparținând a o sută de autori, marea majoritate a acestor texte 

consultate fiind în prezent pierdute. Informațiile acoperă dintre cele mai diferite domenii, de al 

atmosfera terestră, cartografia Imperiului Roman, vietăți acvatice, botanică, pietre prețioase, 

tratamente pentru chelie și, în cartea a șaptea, care cuprinde informații despre antropologie și 

anatomie umană, fragmente despre ființe alteritare, atât ca aspect corporal, ci și ca organizare 

socială. Deşi în enciclopedia sa în 37 de cărți acoperă aproape toată lumea cunoscută în acel 

moment de romani, Plinius nu a călătorit în locurile descrise, cu atât mai puţin în ţări îndepărtate ca 

India şi Etiopia. Acest articol va discuta despre ființele cu aspect monstruos din cartea a șaptea, care 

au fost interpretate prin diverse abordări și ideologii, de la conservatorismul filosofiei canonic-

occidentale a lui Cătălin Avramescu la feminismul marxist al activistei Silvia Federici, și preluate 

de tradiția medievală și renascentistă.   

1. Alteritatea pliniană 

În cartea a cincea din Naturalis Historia
1
, Plinius Maior scrie că în partea inferioară a 

Africii trăiesc populaţii precum atlanţii care nu se adresează după nume şi visează diferit faţă de 

restul oamenilor; apoi, troglodiţii locuiesc în peşteri şi se hrănesc cu ,,carne de şarpe‘‘, dar, şi mai 

                                                             
1
 Plinius, Naturalis Historia. Enciclopedia cunoștințelor din Antichitate. Volumul I – Cosmologia. Geografia,  traducere 

de Ioana Costa și Tudor Dinu, ediție îngrijită, prefață și note de Ioana Costa, indice și note lingvistice de Tudor Dinu, 
Polirom, 2001.  
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neobişnuit, nu posedă vorbirea articulată, ci comunică şuierând unii la alţii. Garamanţii din aceeaşi 

zonă cu cunosc căsătoria monogamă şi practică o sexualitate liberă (,,trăiesc în devălmăşie cu 

femeile lor‘‘), gamfasanţii stau doar dezbrăcaţi, nu se pot implica în lupte armate şi nu 

interacţionează cu nimeni din afara comunităţii lor. Dar dacă în cazul unor populaţii precum 

garamanţii şi gamfasanţii alteritatea se poate explica prin diferenţe culturale, în paragraful 46 din 

aceeaşi carte sunt menţionaţe fiinţe care ies complet din lumea verosimilului: blemii nu au capete şi 

ochii le sunt plasaţi pe piept, la fel şi gura, himantopozii se deplasează târându-se, în timp ce despre 

satiri se menţionează că au uman doar chipul. Cu toate acestea, tonul folosit de Plinius Maior în 

descrierea acestor  fiinţe pare a trăda scepticismul, autorul roman scriind despre blemi că ,,se 

povesteşte‘‘, la fel şi despre atlanţi, anume că ,,dacă trebuie să credem ceea ce se povesteşte‘‘. Însă, 

alături de aceste fiinţe hibrid, om animal, sau cu o anatomie cu lipsuri (precum regele cu un singur 

ochi în mijlocul frunţii), existăşi comunităţi a căror diferenţă se reduce la cultură, anume pamfagii 

omnivori, o comunitate de antropofagi care se hrănesc, evident, cu carne de om ş alteritatea 

culturală devine evidentă în fragmentul în care autorul latin scrie că ,,o parte dintre etiopieni‘‘ au o 

dietă limitată doar la speciile de insecte precum lăcustele.Însă cele mai multe informaţii despre 

naţiuni monstruoase apar în cartea a şaptea din enciclopedia pliniană 

La începutul cărţii a şaptea, Plinius Maior scrie că informaţiile sale vor avea în prim-plan 

omul, care pare a fi privilegiat de natură prin faptul că se află în vârful ierarhiei naturale şi domină 

celelalte specii de animale, însă hegemonia umană întâmpină şi obstacole şi nu este lipsită de 

anumite dezavantaje. În primul rând, enciclopedistul observă că oamenii, spre deosebire de animale, 

sunt lipsită de o îmbrăcăminte înnăscută, naşterea lor este urmată de o dezvoltare lentă deloc lipsită 

de suferinţă: omul, fiinţa din vârful ierarhiei naturale, îşi începe viaţa în neputinţa copilăriei. Spre 

deosebire de animale, a căror dezvoltare este rapidă, în cazul oamenilor, dificultăţile copilăriei şi 

timpul prelungit până la viaţa adultă li se adaugă, observă Plinius, şi imposibilitatea de-a învinge 

sau evita nenumăratele boli care îi chinuie, limite care adaugă un ton pesimist, cu accente 

antinataliste, la începutul cărţii a şaptea: ,,De aceea au existat mulţi care au socotit că lucrul cel mai 

bun este fie să nu te naşti, fie să mori cât mai repede.‘‘ Tonul existenţialist continuă în acelaşi 

paragraf când sunt menţionate o serie de turpitudini umane, ca tristeţea, lăcomia, superstiţiile şi o 

aplecare spre diferite forme de exces prezente în toate părţile corpului. Omul este singura specie din 

rândul animalelor care îşi conştientizează moartea şi îşi imaginează o continuitate postmortem: 

,,doar el se îngrijeşte de mormânt şi chiar de ceea ce va fi după el.‘‘ Condiţia umană înseamnă o 

viaţă bântuită de fragilitate, presiunea fricilor şi a dorinţelor care culminează în răbufnirea furiei. 

Încheind deosebirile dintre om şi animale, Plinius Maior opinează că nu există o concordie între 

oameni: dacă animalele se aşteaptă la pericolele venite din partea celorlalte specii de animale, 

principalul pericol cu care se confruntă omul vine din partea celorlalţi oameni –,,Însă, pe Hercule, 

omului îi vin cele mai multe rele din partea omului.‘‘ 

Înainte de-a prezenta fiinţele diferite, Plinius Maior pregăteşte cititorul scriind că va 

descrie tradiţii, a căror multiplicitate este la fel de greu de cuprins precum este numărul foarte mare 

de comunităţi umane, însă va prezenta descrierile unor populaţii care trăiesc ,,departe de mare‘‘ şi 

deosebirile acestora vor provoca uimirea cititorilor care nu cunosc zonele cele mai îndepărtate. 

Pentru enciclopedistul latin, diversitatea este mare nu doar în privinţa culturilor şi între specii de 

animale, ci chiar şi doi oameni pot fi diferiţi: ,,...faptul că există atîtea graiuri, atîtea limbi, o 

asemenea varietate de dialecte, încît un străin aproape că nu este tot om în ochii unui alt străin.‘‘(p. 
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26) În  paragraful următor, Plinius Maior îi prezintă pe vecinii nordici ai sciţilor, arimaspii, citându-

l pe Herodot, care susţinea că arimaspii ciclopi se luptau cu grifonii (,,o specie de animale 

zburătoare‘‘) pentru a le fura grifonilor aurul extras de ei din subteran. De asemenea, ni se mai 

aminteşte că există multe triburi care practică antropofagia. Dincolo de triburile sciţilor antropofagi, 

într-o vale dintr-un munte numit Imauus trăiesc oameni foarte rapizi, dar care au ,,talpa întoarsă 

înapoi şi interacţionează cu animalele sălbatice. Despre aceşti oameni, Plinius citează mărturia unui 

oficial din suita lui Alexandru cel Mare care susţinea că respectiva populaţie nu doar se amesteca 

printre animalele sălbatice, dar putea respira exclusiv în mediul propriu şi călătoria le era 

imposibilă. O altă sursă citată, Plinius scrie despre sauromaţi care pot trăi hrănindu-se doar ,, o dată 

la trei zile‘‘. Un alt colportator este amintit pentru informaţia despre oamenii numiti psylli, ale căror 

corpuri secretau otravă menită a-i proteja împotriva şerpilor, însă foloseau această otravă şi pentru a 

testa fidelitatea soţiilor, şerpii ucigând copiii născuţi din adulter (p. 27). Oamenii ale căror corpuri 

secretau otravă au fost ucişi de nasamoni şi dincolo de nasamoni trăiesc androginii care fie au 

contact sexual folosind ambele sexe, fie, şi aici Plinius îl citează pe Aristotel, au ,,sânul drept de 

bărbat, iar cel stâng de femeie‘‘. Alte surse greceşti citate de Plinius vorbesc de bărbaţi şi femei cu 

câte două pupile în fiecare ochi. Dar şi în cartea a şaptea din Naturalis Historia, Plinius 

menţionează populaţii care se deosebesc doar printr-o alteritate culturală: hirpii din apropierea 

Romei merg pe lemn ars fără a se arde şi sunt scutiţi de ,,serviciul militar şi de alte îndatoriri‘‘. 

Cele mai spectuculoase forme de alteritate se găsesc în locurile cele mai îndepărtate de 

centrul roman, anume în India. Aici, la marginile lumii cunoscute din secolul I e.n., enciclopedistul 

latin înfăţişează o lume cu vegetaţie imensă, precum copaci peste care nu pot fi trase săgeţi, 

semnificând măsura imensităţii acestor copaci, şi vegetaţie luxuriantă caracterizată prin capacitatea 

de-a ,,adăposti‘‘ un număr foarte mare de oameni. Această vegetaţie poate susţine şi oameni cu 

talpa întoarsă şi cu opt degete la fiecare picior; în munţii din India trăiesc oameni cu cap de câine – 

cinocefali, care vor deveni faimoşi în naraţiunile medievale – şi ,,lătrat‘‘ în loc de voce; o altă sursă 

greacă – un autor numit Ctesias – este citată de Plinius în legătură cu un trib ai cărui copii 

încărunţesc înainte de-a ajunge la vârsta adultă, apoi monocolii
2
 şi sciapozii au un singur picior prin 

care se deplasează sărind sau la a cărui umbră se adăpostesc pe timp de caniculă. Întorcându-ne în 

urmă,în cartea a patra, sunt descrise populaţii fantastice formate din oameni numiţi hipopozi care au 

picioare de cal. Nu departe de sciapozi apar blemii ,,fără gât, care au ochii pe umeri‘‘; în munţii 

orientali din India‘‘, satirii sunt, alternativ, bipezi şi patrupezi, iar rapiditatea lor face ca doar satirii 

bătrâni şi bolnavi să poată fi capturaţi. Printre naţiunile nomade se află astomii, pe care Plinius 

Maior îi descrie, citându-l pe Megasthenes, ca pe nişte fiinţe fără gură care trăiesc fără hrană, ci 

doar cu mirosurile extrase din flori şi fructe. Homer este citat în legătură cu pigmeii care trăiesc în 

munţii cei mai îndepărtaţi din India şi se luptă cu cocorii. În privinţa pigmeilor, fiinţe de statură 

neobişnuit de mică, sunt citaţi clasicii: pentru Homer, pigmeii se luptă cu cocorii şi le distrug 

cuiburile, în timp ce Aristotel susţine că aceste fiinţe liliputane locuiesc în peşteri. 

Urmează populaţii care ating vârste îndelungate, precum macrobii care trăiesc o sută 

patruzeci de ani şi o altă populaţie, conform unei altesurse a lui Plinius, care trăieşte o sută treizeci 

de ani şi nu cunoaşte bătrâneţea, murind ,,înfloareavârstei‘‘.Sursele lui Plinius Maior, Crates din 

Pergam şi Ctesias, sunt unanime în denumirea data oamenilor longevivi – macrobi.( în greacă, 

                                                             
2
 Etimologia greacă monos, unul singur, şi colon – ,,membru, picior’’, deci oameni cu un singur picior (p.29). 
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macros –,,lung‘‘ – şi bios – ,,viaţă‘‘). Tot în India, sursele greceşti prezentate de Plinius vorbesc 

despre femei care nasc la vârsta de cinci ani şi mor la opt ani, oameni cu cozi stufoase şi alţii care se 

,,acoperă în întregime cu propriile urechi‘‘(aceştia apar şi încartea a patra şi sunt numiţi fanesieni). 

În privinţa populaţiilor feminine fantastice, în cartea a şasea ni se spune că un neam numit 

sauromaţii ginecocratumeni, din zonele locuite de sciţi,este condus de femeile războinice cunoscute 

drept amazoane, ,,ginecocratumeni‘‘ însemnând chiar bărbaţi conduşi de femei (p. 178). Tot în 

aceeaşi carte a şasea enciclopedistul latin scrie că un general cartaginez numit Hanno că, în insulele 

Gorgade, trăiesc femei cu trupul acoperit de păr şi foarte nemiloase cu bărbaţii, care au scăpat cu 

viaţă ,,mulţumită iuţelii lor‘‘.Plinius Maior îşi avertizează cititorii că nu garantează veridicitatea 

tipologiilor umane despre care scrie, susţinând că se bazează pe surse greceşti din motivul că istorii 

greci s-au ocupat mai multă vreme de acest tip de geografie.Sunt menţionate şipopulaţii care se 

remarcă printr-o longevitate ieşită din comun. Sursa Ctesias spune că panzii trăiesc două sute de 

anişi îşi încep tinereţea cu părul alb pentru ca la bătrâneţe părul panzilor să devină negru. Alte surse 

citate de Plinius susţin că în India trăiesc oameni cu cozi stufoase care îşi folosesc urechile pentru a 

se acoperi complet. Dacă lăsăm în urmă alteritatea din zone îndepărtate ca India şi Etiopia, Plinius 

Maior scrie despre ,,trăsături umane‘‘ date ca sigur şi menţionează naşteri monstruoase ce semnifică 

evenimente de rău augur: o sclavă naşte un şarpe şi rezultatul este declanşarea unui război (p. 31). 

În exegeza clasică şi medievală, fiinţele neobişnuite descrise de Plinius Maior sunt 

cunoscute drept ,,rase monstruoase‘‘
3
 Cercetătoarea marxistă Silvia Federici, longevitatea raselor 

monstruoase în imaginarul occidental este relevantă pentru situaţia unor puteri occidentale aflate în 

zorii capitalismului şi pregătite pentru justificarea colonizării prin demonizarea alterităţii: ,,Ca 

urmare, nu e surprinzător faptul că <modelele etnografice> cu care au intrat europenii în <noua 

epocă a expansiunii> au fost ideile de <canibal>, <infidel>, <barbar> şi <rase monstruoase>[…]. 

Acestea au furnizat filtrul prin care misionarii şi conchistadorii au interpretat culturile, religiile şi 

obiceiurile sexuale ale popoarelor pe care le-au întîlnit.‘‘
4
 Despre demonizarea străinului, inclusiv 

prin apelul la rasele monstruoase de la marginile lumii, şi presupusa continuitate a unie civilizaţii 

iudeo-creştine, se va discuta mai departe. În cercetarea românească, primul care a scris despre rasele 

monstruase este Cătălin Avramescu, în lucrarea sa din 2003 Filozoful crud. O istorie a 

canibalismului 
5
 și Corin Braga, în studiul De la arhetip la anarhetip, a trecut în revistă tipurile de 

monstruos și schițează felul cum imaginarul antichității clasice este proiectat de conchistadorii 

spanioli asupra poparelor din Americi
6
. 

2. Marginile lumii  

Dar cine sunt sursele pe care le citează Plinius, Ctesias și Megasthenes? Cei doi autori sunt 

primii învăţaţi europeni care oferă mărturii despre viața socială, economică și religioasă din India. 

Ctesias era medicul personal al regelui persan Artaxerxes II, iar Megasthenes a fost trimis ca emisar 

la curtea regelui indian Chandragupta (în greacă Sandrocottos), în orașul Palimbotra (Pataliputra), 

dar nu se știe dacă a făcut una sau mai multe călătorii în India. Între cei doi autori este o distanță de 

                                                             
3 A se vedea  John Block Friedman, The Monstrous Races in Medieval Art and Thought, Syracuse University Press, 
2000. 
4 Silvia Federici, Caliban şi vrăjitoarea. Femeile, corpul şi acumularea primitivă, Bucureşti, Hecate, 2016, p. 346. 
5
 A se vedea Filozoful crud. O istorie a canibalismului, București, Editura Trei, 2016, pp. 106-116. 

6
 Corin Braga, De la arhetip la anarhetip, București, Polirom, 2006, a se vedea capitolul Rasele monstruoase ale Evului 

Mediu.   
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un secol, Megasthenes trăind pe la sfârşitul secolului IV î.e.n.
7
 Megasthenes este primul autor 

occidental care a vizitat India (mai exact, valea Gangelui) şi, pe baza informaţiilor obţinute în oraşul 

Pataliputra, capitala lui Chandragupta (321-297 î.e.n.), şi-a scris textul în patru cărţi, primul studiu 

observaţional despre India din literatura greacă, numita Indica. Din această carte s-au păstrat doar 

unele fragmente, dar acestea cuprind informaţii despre credinţele brahmanilor, organizarea socială, 

fauna şi clima din valea Gangelui.
8
 Deşi este primul european care a călătorit în India şi s-a întâlnit 

cu un monarh local, datele pe care le avem sunt puţine, A.B. Bosworth plasează prezenţa sa la 

curtea lui Chandragupta în jurul intervalului 319-318 î.e.n. şi crede că şi-a scris Indica în jurul 

anului 310 î.e.n., o perioadă când campania lui Alexandru cel Mare din India fascina puternic.
9
 În 

ediția românească din 1971 a Geografiei lui Strabon, traducătoarea Felicia Vanț-Ștef plasa prezența 

lui Megasthenes în capitala lui Chandragupta (numit de greci Sandracottos) în intervalul 303-292 

î.e.n.  

În cartea a doua din Geografia sa, Strabon scrie că istoriile celor care au scris despre India 

nu sunt deloc demne de încredere și îl include, printre alții, pe Megasthenes: ,,Toți istoriografii care 

au scris despre India au fost, în ansamblul lor, niște mincinoși înrăiți, dar mai presus decât alții așa 

s-a dovedit Deimachos, iar după el Megasthenes, Onesicritos și Nearchos, precum și alții asemenea 

lor, care sînt niște buimaci.‘‘
10

 Strabonrespinge detaliile etnologice oferite de Megasthenes în cartea 

sa numită Indica (lucrare ce s-a păstrat fragmentar)și îl acuză că a alunecat în basme în mărturiile 

despre locuitorii din India în care a scris despre existența unor oameni numiți de Strabon ,,gură-

lipsă‘‘, cei cunoscuți lui Plinius ca astomi, ființe ,,fără-nări‘‘, cu un singur ochi (monocolii lui 

Plinius) sau cei cu labele întoarse. În aceeași logică, Strabon respinge, în cartea a XV-a, existența 

unor ființe monstruoase precum oamenii care își folosesc urechile pe post de așternut (numiți 

erotoceți de către Strabon), la fel cum respinge şi existenţa celorlalte fiinţe monstruoase din 

catalogul lui Megasthenes: ,,Poveşti asemănătoare înșiră și despre erotocleți sau clăpăugi, despre 

sălbatici și monștri.‘‘
11

 Tot lui Megasthenes îi reproșează drept ficțiune faptul că a reactualizat tema 

homerică a pigmeilor care se luptă cu cocorii și i-a descris pe pigmei drept niște oameni neverosimil 

de mici. 

Trebuie menţionat că fragmentele din textul lui Megasthenes despre India au fost colectate 

şi organizate într-un volum de către filologul german E.A. Schwanbeck în 1846 şi publicate în 

engleză de J.W. McCrindle în 1877. În introducerea volumului în engleză
12

,McCrindle scrie că 

vechii greci credeau că India este o parte a Etiopiei şi confundând cele douăţări, cultura din Grecia 

veche proiecta rase fabuloase de oameni şi animale în ambele zone: McCrindle menţionează, într-o 

notă de subsol, că autorul Ctesias îi numea pe indieni cu numele de etiopieni şi deosbirea celor două 

naţiuni are loc după ce Alexandru Macedon a cucerit nordul Indiei şi armata sa a sporit cunoştiinţele 

despre India, cele două state nemai fiind confundate. (McCrindle, 1877:4). Confuzia Indiei cu 

Etiopia din perioada Antichităţii este menţionată şi de Rudolf Wittkower, care identifica sursa 

                                                             
7
 Truesdell S. Brown, The Reliability of Megasthenes, The American Journal of Philology, No.1 (1955), pp. 18-33. 

8 Duane W. Roller, The Encyclopedia of Ancient History, First Edition. Edited by Roger S. Baignall, Kai Brodersen, Craige 
B. Champion, Andrew Erskine and Sabine R. Huebner, Blackwell Publishing Ltd., 2013, pp. 4414-4415. 
9
 A.B. Bosworth, The Historical Setting of Megasthenes’ Indica,Classical Philology, Vol. 91, No. 2 (Apr., 1996), p 121. 

10 Strabon, Geografia, 3 vol., studiu introductiv, traducere, notițe introductive, note și indice Felicia Vanț-Ștef, vol 1, 
2.1.9, p. 243.   
11

Strabon, Geografia, vol. 3, 15.1.  p. 348. 
12

 J.W.McCrindle, Ancient India As Described By Megasthenes And Arrian. London: Trübner& Co, 1877. 
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confuziei în Odiseea lui Homer, cel care împărţea Etiopia în două ţări distincte aflate la capătul 

lumii – o parte în zona unde răsare soarele cealaltă în zona unde apune – şi demonstra că geografiile 

din Evul Mediu prezentau cele două ţări drept vecine sau le inversau locurile.
13

Cum se poate 

observa, Wittkower infirmă că expediţia lui Alexandru Macedon ar fi rezolvat problema distincţiei 

între India şi Etiopia şi afirmă că Alexandru Macedon a fost însoţit de o serie de oameni de ştiinţă 

care aveau ca sarcină să cerceteze locurile prin care trecea oastea macedoneană. Însă imaginea lui 

Alexandru Macedon ca un mecena al ştiinţelor Antichităţii a fost pusă la îndoială de cercetarea 

recentă. (vezi articol) 

Articolul lung al lui Rudolf Wittkower este orientat şi asupra influenţelor artistice hinduse 

care ar fi forjat percepţia grecilor despre India, dar afirmă că majoritatea naraţiunilor despre fiinţe 

monstruoase aveau original iterare (Wittkower 1942:164). Teza lui Wittkower, desi atractivă, este 

discutabilă, anume că diplomatul Megasthenes s-a inspirat din eposurile indiene, ale căror poveşti 

fantastice despre oameni cu urechi lungi sau care dorm în urechile lor le-ar fi aflat în urm 

adiscuţiilor cu preoţii brahmani. Wittkower citează paragraful din Strabon (15.1.57) drept susţinere 

că Megasthenes ar fi confirmat că o parte din cunoştinţele sale despre asemenea fiinţe fabuloase 

proveneau din discuţiile cu brahmanii. Într-adevăr, Strabon scrie că oamenii sălbatici nu au putut fi 

aduşi la curtea lui Sandracottus (Chandragupta) deoarece au refuzat mâncarea şi au murit, dar nu 

trebuie uitat căStrabon desconsideră aceste episoade şi le citează doar pentru a le respinge. În linie 

cu abordările sale demitizante, dar, în acelaşi timp. greu de dovedit, Wittkower citează povestea cu 

furnicile care săpau după aur şi îi găseşte baza în exploatările aurifere din Tibet şi Turkestanul de 

Est (în prezent, provincia Xinjiang din vestul Chinei continentale, locuită de uigurii musulmai), 

povestea pornind de la praful de aur adus la suprafaţă de marmote care îşi săpau adăposturile şi au 

fost observate de macedoneni.(Wittkower 1942:164). Oricum, lui Wittkower nu-i scapă atitudinea 

raţionalistă a lui Strabon, dar observă că geograful din Pont a depins de informaţiilelui Megasthenes 

şi a celorlalţi autori din vremea lui Alexandru Macedon (ale căror scrieri s-au pierdut în totalitate), 

motivul fiindcă, în vremea lui Strabon, adică începutul secolului I î.e.n., nu se mai puteau afla 

informaţii despre India. Într-adevăr, desi respinge episodul cu fiinţele monstruoase, Strabon preia 

informaţiile lui Megasthenes despre organizarea socială din nordul Indiei, despre fauna şi chiar date 

precise, precum faptul că pe suprafaţa unui râu numit Silas nu pluteşte nimic, scepticismul 

geografului din Pont determinându-l să conchidă că se limitează la simpla descriere obiectivă şi lasă 

detaliul suspect în seama ştiinţelor naturii.
14

 

În secolul XX, informaţiile oferite de Megasthenes despre India se bucură de o receptare 

ambiguă, îi sunt appreciate descrierile geografice şi i se reproşează ficţiunea ierarhiilor sociale. R.C. 

Majumdar
15

pune la îndoială opiniile indologilor care  consider că Indica lui Megasthenes prezintă 

cele mai de încredere informaţii despre India, bazându-se pe faptul că nici autorii din Antichitate nu 

credeau înveridicitatea descrierilor oferite de diplomatul grec (cum am văzut opiniile lui Strabon). 

Fără să acorde atenţie detaliilor despre fiinţe monstruoase
16

, apreciază, înschimb, informaţiile lui 

                                                             
13 Rudolf Wittkower, Marvels of the East. A Study in the History of Monsters, Journal of the Warburg and Courtland 
Studies, vol. 5 (1942), 159-197, p. 160.  
14 Strabon, Geografia, 15.1.38, p.338. 
15

R.C. Majumdar, The Indika of Megasthenes, Journal of the American Oriental Society, Vol. 78, No.4 (Oct.-Dec., 1958), 
pp.273-276. 
16

 ’’Leaving aside the incredible stories of fabulous races and wild animals *…+’’, p. 275. 
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Megasthenes despre geografia Indiei şi descrierea insulei Taprobane (actualmente, Sri Lanka). Cu 

toate acestea, tocmai faptul că autorul grec oferă crezare existenţei, în teritoriile din nordul Indiei, a 

unor oameni şi animale cu atribute fantastice, R.C. Majumdar concluzionează că Megasthenes nu se 

poate lăuda cu mari capacităţi de judecată critică şi îi pune la îndoială mărturiile despre societatea 

indiană din secolul IV î.e.n. Opinia este justă şi o împărtăşim: cum ar putea cineva care scrie despre 

oameni cu gura lipsă sau cu un singur ochi să aibă capacitatea de-a înţelege sisteme sociale  

complicate? De altfel, R.C. Majumdar scrie că organizarea în caste, aşa le prezintă Strabon, nu se 

găseşte în literatura indiană a vremii (p.276). 

Tot în anii ‘50, Truesdell S. Brown publică două articole în care evaluează gradul de 

încredere din informaţiile lui Megasthenes despre India. Cercetătorul crede că este plauzibil ca 

Megasthenes să fi călătorit şi să fi văzut cel mai mult din nordul Indiei decât orice alt scriitor grec 

dinaintea sa.
17

 Îi apreciată capacitatea de-a oferi descrieri geografice chiar şi când Megasthenes nu 

avea la dispoziţie surse greceşti precedente, dar când acestea existau, se limita să le copieze 

(Truesdell S. Brown 1955:22). Îi reproşează credulitatea prin încercarea de-a respecta versiuni ale 

unor autori cu autoritate precum Herodot: respinge ce scria Ctesias despre grifonii care apărau aur 

în favoarea versiunii herodotiene despre furnicile care săpau după aur. Dar apreciază faptul că 

Megasthenes era un bun observator şi îşi putea organiza informaţiile primite de la sursele din India; 

cu toate acestea, nu-l consideră istoric, ci îl caracterizează drept un jurnalist. Nu-l vede ca pe un 

istoric deoarece Megasthenes nu avea capacitatea de-a evalua mărturii contradictorii şi accepta cu 

uşurinţă detalii fantastice ale predecesorilor şi chiar încerca să le facă verosimile. (Truesdell S. 

Brown 1955:30). Cercetătorul apreciază mărturiile lui Megasthenes despre speciile de animale din 

India, dar îi taxează afirmaţiile despre cai cu un corn în frunte şi cap de cerb (una din originile 

animalului fantastic numit unicorn). Este şi mai critic cu fragmentele lui Megasthenes, păstrate la 

Elian, despre scorpioni şi şerpi cu aripi, activi doar noaptea şi a căror urină provoacă putrezirea în 

contact cu corpul uman (Truesdell S. Brown 1955:30). Şi mai important, cercetătorul american 

opinează că nu se poate cunoaşte cât de extinse erau cunoştinţele lingvistice ale traducătorilor lui 

Megasthenes, deci nu puteam aprecia în ce măsură a fost influenţaţ de cultură hindusă din acea 

perioadă (Truesdell S. Brown 1955:22). Prin urmare, opiniile lui Rudolf Wittkower despre posibile 

influenţe culturale hinduse în apariţia fiinţelor monstruoase criticate de Strabon nu se verifică.  

A.B. Bosworth susţinea că Megasthenes a vizitat nordul Indiei înaintea apariției Imperiului 

Maurya, când Chandragupta era un conducător important, dar al unui regat mai restrâns, din valea 

Gangelui şi India consta într-o serie de mici regate şi entităţi statale de diverse tipuri, unele chiar 

autonome.
18

 Textul lui Megasthenes este influenţat de propaganda promovată de apropiaţii lui 

Alexandru Macedon, dar s-a folosit de tradiţia unor cuceritori fictivi pentru a spori farmecul Indiei 

(A.B. Bosworth 1996:122-123). Cele şapte caste descrise de Megasthenes, deşi artificiale, 

reprezintă o analiză socială bazată pe observaţie dar trecută prin optica tradiţiei filosofice greceşti, 

cu terminologia specifică (A.B. Bosworth 1996:124).   

În ciuda receptării sale pline de suspiciune şi ambiguitate, unele din informaţiile oferite de 

Megasthenes au fost confirmate în prezent, deşi confirmarea este indirectă. În fragmentele din 

cartea a XV-a din cadrul Geografiei lui Strabon, emisarul grec susţine că popoarele din India nu au 

                                                             
17

 Truesdell S. Brown, The Reliability of Megasthenes, The American Journal of Philology, No.1 (1955), pp. 18-33, p. 19. 
18

 A.B. Bosworth, The Historical Setting of Megasthenes’ Indica,Classical Philology, Vol. 91, No. 2 (Apr., 1996), p 113. 
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lansat niciodată expediţii de cucerire şi nici nu a fost cucerite, cu excepţia campaniei lui Alexandru 

Macedon şi a unor cuceritori fictivi, creaţie a propagandei macedonene, Heracles şi Dionysos. 

Strabon redă opiniile lui Megasthenes astfel: ,,Neîncrederea noastră se potriveşte oarecum cu 

atitudinea lui Megasthenes, care ne recomandă să nu dăm crezare istoriilor vechi despre indieni, 

pentru că nici de la indieni nu a pornit vreo expediţie în afara hotarelor lor, dar nici din afară nu s-a 

organizat vreo campanie împotriva indienilor şi nici n-a ieşit biruitoare, cu excepţia expediţiei lui 

Heracles, a lui Dionysos şi a macedonenilor din vremurile de astăzi.‘‘
19

 În studiul care clasifică cele 

mai mari o sută de conflicte din istoria umanităţii în funcţie de pierderile umane produse, Matthew 

White observa că nu sunt cunoscute prea multe războaie de cucerire care să fi pornit din India şi 

chiar între graniţele Indiei sunt înregistrate ,,mai puţine masacre decât în alte părţi.‘‘ Fără a-l cita pe 

Megasthenes, bibliotecarul pasionat de istorie pune această lipsă de interes pentru expansiune pe 

seamă izolării geografice şi a lipsei consemnărilor istorice până în secolul XI. Chiar şi când 

consemnările istorice se înmulţesc şi capătă un caracter sistematic, sunt consemnate puţine masacre 

şi după anul 1000 e.n. şi nicio expediţie a vreunui monarh din India pentru cucerirea vecinilor. 

Lipsa Indiei, spre deosebire de alte naţiuni şi puteri imperiale, dintr-o istorie care descrie cele mai 

devastatoare o sută de conflicte în face pe bibliotecarul american să conchidă că tradiţiile şi cultura 

indiană sunt predispuse spre pace: ,,astfel, cultura indiană ni se înfăţişează într-o lumină neobişnuit 

de inofensivă.‘‘
20

 

Cealaltă sursă pentru informaţiile lui Plinius Maior despre rasele monstruoase este un 

medic grec din secolul 5 î.e.n. numit Ctesias din Cnidos. Nu se ştiu multe detalii despre viaţa sa, 

însă eforturile de cercetare şi puţinele detalii din fragmentele din scrierile sale transmise de alţi 

autori au schiţat o biografie elementară: astfel, Ctesias s-a născut cândva după jumătatea secolului 5 

î.e.n. în oraşul Cnidos din Asia Mică.
21

 Spre sfârşitul secolului 5 î.e.n. este adus în Imperiul Persan 

pentru a servi drept medic pentru familia regală.
22

 Deşi, conform lui Diodor din Sicilia, Ctesias ar fi 

petrecut şaptesprezece ani în Persia (unii istorici cred că a petrecut şapte ani) şi se acceptă că a 

părăsit imperiul persan în intervalul 398-397 î.e.n., dar nu se ştie când a ajuns la curtea regelui 

Artaxerxes II (404 î.e.n. – 358 î.e.n). 
23

 În prefaţa sa entuziastă, Andrew Nichols, cel care traduce 

fragmentele lui Ctesias în ediţia recentă din 2011, afirmă că informaţiile oferite de medicul grec au 

confirmat concepţiile anterioare care plasau India la capătul lumii cunoscute şi au contribuit la 

modelarea imaginii greceşti despre India până la campania lui Alexandru Macedon.
24

 Textul lui 

Ctesias nu a supravieţuit integral, în forma sa originară, ci fragmente au fost păstrate în scrierile 

unor diverşi autori, partea cea mai extinsă fiind păstrată în Bibliotheca lui Fotie I (cca. 810 – cca. 

893), patriarhul bizantin al Constantinopolului, despre care Rudolf Wittkower scria că avea o 

predilecţie pentru tărâmuri fantastice şi fiinţe neobişnuite mult mai mare decât medicul grec 

(Wittkower 1942:160). Wittkower nu este singurul care oferă această evaluare, J. M. Bigwood 

observa că interesul pentru fiinţe bizare şi locuri fantastice a ascuns posibilele informaţii oferite de 

                                                             
19 Strabon, Geografia, vol. III, p. 316, 15. 1. 6. 
20

 Matthew White, Marea carte a inumanităţii. O istorie a ororilor în 100 de episoade, Bucureşti, Humanitas, 2015, 
citatul provine de la p. 666; pentru discuţiile despre lipsa expediţiilor de cucerire pornite din India, a se vedea pp. 665-
666.  
21

 Ctesias: On India, Introduction, Translation and Commentary by Andrew Nichols, Bloomsbury Academic, 2011, p. 14. 
Toate descrierile din fragmentele lui Ctesias provin din acest volum. 
22

  Ctesias: On India,p. 14. 
23

 Ibid., p. 14. 
24

 Ibid., p. 9. 
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Ctesias despre geografia Indiei şi obiceiurile locuitorilor din valea Indusului, chiar dacă putem 

presupune că bizareriile ocupau o parte semnificativă şi în textul originar, etnografia greacă 

proiectând asupra locurilor îndepărtate imagini fabuloase.
25

 Bibliotheca lui Fotie I  este 

redescoperită şi publicată la jumătatea secolului XVI, mai exact, în 1557 de către Henricus 

Stephanus, dar primele ediţii ale fragmentelor lui Ctesias apar în prima jumătate a secoluluiu XIX, 

mai exact, ediţii publicate de către Albert Lyon în 1823 şi  de către Johann Christian Felix Bähr în 

1824.
26

 În limba engleză, acelaşi J.W. McCrindle traduce Indika în 1881, fragmentele fiind incluse 

într-o antologie de autori greci care au scris, în Antichitate, despre India (Andrew Nichols 2011:12). 

În 1887, John Gilmore a editat fragmentele care formează Persika, primul volum centrat pe un text 

individual din scrierile lui Ctesias, un trend care va continua şi în secolul următor, cum scrie 

Andrew Nichols, cu ediţii franceze în 1947 (Renée Henry, Ctésias, la Perse, LřInde, les sommaires 

de Photius) şi germană – Persika, editată, tradusă şi comentată în 1972 de către Friedrich Wilhelm 

Kônig.  
27

 În acest punct, trebuie menţionat că medicul grec a redactat tratate care s-au păstrat în 

fragmente mult mai reduse decât Indica şi aflate într-o stare proastă de prezervare; acestea tratează 

diversele popoare care plăteau tribut regelui persan (Andrew Nichols 2011: 34). La fel, e posibil să 

fi scris tratate medicale, dar din puţinul păstrat nu se pot face constatări despre conţinut (Andrew 

Nichols 2011: 35).   

Ctesias afirma că India avea o populaţie mai mare decât tot restul lumii la un loc, scria 

despre elefanţi care distrugeau ziduri şi despre o pasăre care putea vorbi şi chiar învăţa greaca – 

probabil papagalul. (Andrew Nichols 2011:47). Conform medicului grec, nu trăieşte nici un om 

dincolo de India. În fragmentul păstrat în Bibliotheca patriarhului Fotie, este descrisă şi creatura 

numită manticora, descrisă de medicul grec ca având mărimea unui leu şi o faţă de om, cu urechi 

umane, trei rânduri de dinţi, cu ochi albastru deschişi, la trăsăturile animale adăugându-se şi o coadă 

de scorpion cu un ac la capăt de mărimea unui cot (adică 45 de cm). Cine făcea greşeala să se 

apropie de manticoră era înţepat cu acul din vârful cozii, iar rana era mortală, dar şi de la distanţă 

creatura putea să lanseze ace precum ar fi posedat un arc (Andrew Nichols 2011: 49). Doar elefanţii 

erau imuni acelor manticorei, numele creaturii însemnând ,,devorator de oameni‘‘ deoarece captura 

şi se hrănea cu oameni şi diferite animale, însă indienii le vânau cu săgeţi trase de pe elefanţi.  Nu 

lipsesc descrierile de locuri fabuloase. Într-un loc numit Naxos, există un izvor de unde curge un vin 

foarte dulce; în Lycia, în apropiere de Phaselis, pe vârful unei coline din pietre arde un foc zi şi 

noapte şi nu poate fi stins de apă, ci doar de gunoi. Într-un alt loc, un izvor curgea cu aur lichid; apa 

dintr-un izvor capătă consistenţa brânzei când este extrasă şi cel care o consumă va spune adevărul, 

aceasta fiind modalitatea prin care monarhul indian judecă în procese. Când cineva plonjează într-

un izvor este aruncat afară, la fel cum sunt respinse orice alte vietăţi, fie că trăiesc sau nu. Cât 

despre fiinţele monstruoase, descrierile acestora acoperă zone etnografice diverse, precum 

organizarea socială, sexualitatea, tipurile de locuinţe şi aspect fizic. În privinţa aspectului fizic, 

printre cele mai detaliate fiinţe din Indica lui Ctesias sunt pigmeii, prezentaţi ca fiind de statură 

foarte mică, între unul şi jumătate şi doi coţi
28

 (aproximativ între şaizeci şi nouăzeci de centimetri), 

cu părul şi bărbile sunt lungi şi le ajung până la genunchi şi sunt folosite ca îmbrăcăminte, iar 

                                                             
25 J.M. Bigwood, Ctesias’ Indica and Photius, Phoenix, Vol. 43, No. 4 (Winter, 1989), pp. 302-316, p. 316. 
26

 Ibid., p. 12. 
27

 Ibid., pp. 12-13. 
28

  ’’Cubits’’, termenul lui Andrew Nichols. 
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penisurile sunt la fel de supradimensionate. Nasul le este cârn şi predomină urâţenia. Aspectele 

sociale sunt prezentate în cazul oamenilor cu cap de câine – Cynocephaloi, sau cinocefalii descrişi 

de Plinius. Aceştia trăiesc în munţi, se înţeleg prin lătrat dar sunt foarte corecţi, tribul lor având o 

sută douăzeci de mii de persoane; trăiesc din vânat şi cresc oi, capre şi măgari, consumă lapte de 

oaie proaspăt cât şi amar şi un fruct dintr-un copac numit ‘‘siptachora‘‘(Andrew Nichols 2011:54). 

În fragmentele păstrate de patriarhul Fotie I este descrisă viaţa socială a cinocefalilor, care trimit 

anual regelui indian bărci încărcate cu fructul ‘‘siptachora‘‘ şi cu vopsea purpurie, în schimbul unor 

alimente precum pâine, dar şi îmbrăcăminte de bumbac. În schimbul fructului primesc săbii pe care 

le folosesc la vânat, nefiind deloc obişnuiţi cu războiul, motivul fiind că locuiesc în munţi 

inaccesibili. Societatea lor este descrisă în detaliu, cu bărbaţi şi femei care se îmbracă în haine 

subţiri de piele, cei mai bogaţi dintre ei poartă pânză de in, dar clasa superioară este restrânsă în 

rândul cinocefalilor. Această clasă superioară e definită prin numărul de oi deţinute, însă restul 

locuitorilor deţin lucruri de o valoare apropiată, deci societatea cinocefalilor este caracterizată de un 

egalitarism semnificativ. Trăiesc până la 170 de ani, unii dintre ei atingând şi vârsta de 200 de ani. 

Dincolo de cinocefali, trăieşte o rasă de oameni care nu muncesc, nu mănâncă şi nu beau apă, trăind 

doar cu lapte, iar anatomia lor are particularităţi dintre cele mai bizare: la naştere, nu au anus şi sunt 

lipsiţi de excreţie, urina lor fiind precum brânza. În India lui Ctesias, manticora nu este singurul 

animal neobişnuit, bestiarul cuprinzând un vierme din râul Ind lung de şapte coţi (adică trei metri), 

o pasăre compozită precum grifonul cu ghearele precum ale unui leu, oile şi caprele sunt mai mari 

decât măgarii, o pasăre numită ‘‘dikaion‘‘ ale cărei ouă sunt letale şi o specie de măgari sălbatici cu 

un corn în mijlocul capului de mărimea a şaizeci de centimetri, baza cornului este albă, vârful 

ascuţit şi stacojiu, mijlocul negru şi restul corpului este alb. Ctesias din Cnidos este creatorul 

mitului unicornului. Tot de Ctesias, Plinius Maior a preluat tropii despre justeţea şi longevitatea 

celor din zone îndepărtate precum India, ca şi povestea despre oamenii care se nasc cu părul alb 

care le devine negru după treizeci de ani, femeile care nasc o singură dată şi bărbaţii au urechi de 

dimensiuni neobişnuit de mari.  

Cercetarea recentă reevaluează rolul lui Ctesias în istoriografia din antichitate. Nu doar 

istoricii moderni au o părere proastă despre despre medicul din Cnidos, considerându-l un autor de 

mâna a doua şi puţin creditabil în comparaţie cu Herodot, imagine la care au contribuit decisiv 

naraţiunile sale despre fiinţe cu cap de câine şi pigmei cu trăsături ciudate, dar şi autorii antici nu au 

pus mare importanţă pe informaţiile oferite de Ctesias despre India. Cel mai acerb critic al 

medicului grec este satiristul Lucian din Samosata (n. 125 e.n. – d. după 180 d.Hr.), care îl atacă în 

două din textele sale. În Cum trebuie scrisă istoria, îi pune la îndoială obiectivitatea de istoric prin 

evidenţierea fricii de Artaxerxes II şi speranţa că va fi răsplătit de acesta dacă îl va lăuda.
29

 A doua 

instanţă este ceva mai complexă: în Istoria adevărată, o naraţiune în proză considerată a fi printre 

primele exemple de proză science fiction din literatura occidentală
30

, naratorul îl acuză pe Ctesias 

că a scris despre India fără a cunoaşte realitatea de la faţa locului şi fără a fi auzit de la cineva 

                                                             
29

 Lucian din Samosata, Scrieri alese, traducere şi note de Radu Hîncu, introducere de Petru Creţia, Bucureşti, ESPLA, p. 
49. 
30

 A se vedea antologia Micromegas and Other Early Science Fiction Tales, Edited by David Lear, Firestone Books, 2013, 
în care Istoria adevărată figurează într-o selecţie cosmopolită de texte proto-science fiction, grupând proze din 
culturile greco-latină, persană şi japoneză şi mergând până la microromanul filosofic al lui Voltaire. 
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lucrurile despre care scrie.
31

 Ctesias este trecut în categoria unor autori care au scris naraţiuni despre 

senzaţionaliste despre călătorii şi întâlniri cu fiinţe bizare, ale căror comportamente ies din normele 

considerate a fi civilizate, totul fiind doar minciuni şi ficţiune, iar Lucian din Samosata consideră că 

părintele acestei literaturi este Homer, nominalizând Odiseea ca operă reprezentativă.
32

 Apoi, în 

paginile prozei sale, Lucian parodiază fiinţele monstruoase din Indica lui Ctesias şi impinge 

imaginaţia spre absurd, prezentând oameni cu feţe de câine călare pe ghinde uriaşe cu aripi, femei 

care au partea inferioară a trupului formată din viţă de vie, bărbaţii care au relaţii sexuale cu ele 

fiind transformaţi în fiinţe jumătate vegetale, balene imense, în interiorul cărora se află mici 

civilizaţii cu oameni care au feţe de homari şi aflaţi în luptă cu alţii cu membrele feline. În cartea a 

doua din protoromanul său satiric, Lucian îşi trimite personajele, adică naratorul care conduce un 

echipaj pornit pe mare şi rătăcit prin cele mai neverosimile locuri posibile, precum într-un oraş din 

Lună (temă care îi va inspira lui Cyrano de Bergerac utopia filozofică Lumea de dincolo sau statele 

şi imperiile din lună), într-o ţară periculoasă şi înfiorătoare (,,a most villainous ghastly country‘‘) în 

care Ctesias se află printre cei care au spus minciuni în timpul vieţii şi au scris adevăruri şi au parte 

de cele mai dure chinuri. 

Reevaluând informaţiile oferite de Ctesias din Cnidos, J.P. Stronk
33

 crede că medicul grec 

aflat la curtea regelui persan nu avea o imagine atât de rea precum se crede în prezent, deoarece era 

citat ca autoritate de mulţi autori până în secolul IX e.n., adică până când scrierile lui sunt rezumate 

de patriarhul Fotie I. Dar cercetătorul olandez nu citează satirele acerbe din Istoria adevărată a lui 

Lucian din Samosata sau, cum se va vedea mai jos, nici criticile lui Aristotel din Historia 

Animalium. Deşi are în vedere doar mărturiile din Persica, acesta argumentează că Ctesias nu ar 

trebui văzut ca un istoric, ci considerat un autor care prelucrează întâmplări istorice în naraţiuni 

romanţate şi îl compară, pentru un echivalent modern, cu romane istorice cunoscute în secolul XX, 

precum Memoriile lui Hadrian ale prozatoarei Marguerite Yourcenar (J.P. Stronk 2007:44). 

 

3. Diversitatea naturii 

 

În paralel cu cercetarea clasicistă, și cercetarea filosofică a încercat să demitizeze zoologia 

bizară din textele anticilor prin apelul la raţiune şi cercetare arheologică. Printre încercările de-a 

demonstra că fiinţele fantastice preluate de Plinius din sursele greceşti reprezintă, de fapt, oameni 

obişnuiţi a căror singură deosebire consta în cultura lor diferită se află şi articolul cercetătorului 

spaniol César Grande (vezi articolul), în care descrierile lui Megasthenes sunt asociate cu practicile 

milenare de tip asceză din India. Astfel, scriind despre oamenii fără gură (astomii) preluaţi de 

Plinius de la Megasthenes, César Guarde
34

 argumentează că detaliul surprinde, în realitate, ritualul 

yoghin de evitare a hranei şi tăcere prelungită, pe care Megasthenes l-ar fi observat în Pataliputra, 

                                                             
31

 Lucian’s True History, Translated by Francis Hickes, Illustrated by William Strang, J.B. Clark and Aubrey Beardsley, 
with an Introduction by Charles Whibley, A. H. BULLEN, 18 Cecil Court, London, MCMII, p. 5.  
32 Ibid., pp. 5-6. 
33 J.P. Stronk, Ctesias of Cnidus, a Reappraisal, Mnemosyne 60 (2007), pp. 25-58. 
34 César Guarde, The Roots of the Astomi and the Monocoli in Ctesias and Megasthenes, Rheinisches Museum für 

Philologie, Neue Folge, 155. Bd., H. 2(2012), pp. 215-218. 
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când se afla în audienţă la regele Chandragupta (Sandracottus) şi, probabil, conversa cu cei din jurul 

acestuia (p.216). Monocolii cu un singur picior despre care scria Plinius sunt identificaţi cu o 

postură ascetă în care yoghinul stă într-un  picior. Stephen T. Asma presupune că ființe precum 

cinocefali și satiri pot însemna specii de primate observate de călătorii greci și latini în teritorii de la 

sud de Egipt (limita fiind Etiopia din prezent), iar grifonul, un fel de hibrid între un leu și un vultur, 

poate proveni de la rămășitele fosile ale unor specii dispărute și, deși cei din Antichitate nu puteau 

concepe erele geologice, asociau anumite fosile cu personaje mitologice. Ca exemplu, citează 

informația lui Pliniu, din cartea a noua din Naturalis Historia, despre scheletul unui monstru acvatic 

adus de mare pe ,,țărmul gaditan‘‘, adică orașul Cadiz din Spania actuală, iar scheletul a fost expus 

la Roma de edilul Marcus Scaurus; Pliniu scrie că despre acest schelet se credea că este tot ce a mai 

rămas din monstrul căreia Andromeda trebuia să îi fie victimă sacrificială, în cadrul episodului cu 

eroul Perseu
35

. 

Dar asemenea interpretări, deşi tentante pentru gândirea contemporană, trec cu vederea 

convenţionalul textelor latine și nici nu sunt ceva nou. Încă din secolul IV î.e.n., Aristotel, în 

Historia Animalium, nu este sigur dacă să-l creadă pe Ctesias în legătură cu marticora şi afirmă că 

medicul grec nu este în totalitate credibil când scria că nu există porci, sălbatici sau domestici în 

India.
36

 Manticora este deconstruită de către geograful de secol II e.n. Pausanias (110 e.n.-  180 

e.n.), care, în cartea a IX-a din ‘‘Călătorie în Grecia‘‘, scria că animalul cu coadă de scorpion şi 

chip uman, plasat de Ctesias în India, este tigrul, chiar dacă doar credea asta. Trăsăturile fantastice 

ale manticorei au fost transmise, credea Pausanias, din cauza fricii faţă de animal, confuziile în 

privinţa culorii datorându-se agilităţii felinei. Animalele diferă în funcţie de climă, crede Pausanias: 

,,Animalul pomenit în cartea lui Ctesias, referitoare la indieni şi care este numit de către aceştia 

martihora iar de greci androphagon, cred că este tigrul.‘‘
37

 Însă, în acelaşi pasaj, Pausanias 

recomandă agnosticism în privinţa mărturiilor despre animale neobişnuite
38

, el însuşi crezând în 

existenţa şerpilor înaripaţi, deşi nu i-a văzut, opinia s-a formându-se sub influenţa mărturiilor unor 

terţi.    

Un important aspect care trebuie luat în considerare este că informațiile din enciclopedia 

pliniană nu sunt propulsate doar de simpla curiozitate sau de o cercetare obiectivă, complet inocentă 

de contexte externe, socio-politice. Așa cum argumentează Trevor Smith, Naturalis Historia 

funcționează ca o hartă a lumii cunoscute în care în centru se află Roma imperială și la granițe sunt 

plasate tărâmurile bizare cu locuitori la fel de bizari, geografiile necunoscute fiind clasificate în 

cadrul enciclopediei care servește asimilării informației pentru publicul roman din secol I e.n. 

Asimilarea popoarelor și teritoriilor noi se poate face doar sub extinderea militară a imperiului și 

prin schimburi comerciale și enciclopedia funcționează ca un document imperial. 
39

 Toate datele 

obținute de Plinius maior prin lecturi asidue sunt ordonate și devin parte a ideologiei culturale a 

imperiului roman. Expansiunea militară impulsionează dezvoltarea literaturii latine începând cu 

                                                             
35

 Stephen T. Asma, On Monsters. An Unnatural History of Our Worst Fears, Oxford University Press, 2009, p. 30.  
36 Ctesias: On India, pp. 60 şi 68. 
37 Pausanias, Călătorie în Grecia, vol. II, traducere, note, indice dr. docent Maria Marinescu-Himu, Bucureşti, Editura 
ştiinţifică şi enciclopedică, 1982, p. 219. 
38 Pausanias, Călătorie în Grecia, vol. II: ,,*…+ omul nu trebuie să manifeste nici încredere prea mare şi nici neîncredere 
atunci cînd este vorba de animalele cele mai rare.’’ pp. 219-220. 
39

 Trevor Murphy, Pliny The Elder’s Natural History. The Empire in the Encyclopedia: ,,[...] document and artefact of 
empire.’’ (p. 24). 
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secolele III și II î.e.n., când primii scriitori romani sunt susținuți de comandanți militari din familia 

Scipionilor: ,,Începuturile imperiului și începuturile literaturii au fost precum cele două fețe ale 

uneia și aceleiași monede.‘‘
40

 Trebuie menționat că romanii nu erau singura populație războinică 

din antichitate și nu doar conflictele armate erau endemice, violența fiind prezentă și în comunități 

care își rezolvau neînțelegere prin forță și jaful era un mod de viață – în Roma nu exista o forță 

polițienească și conflictele sociale provocate de inegalități, exacerbate de competiția politică ș i 

manevrele pentru obținerea de voturi degenerau în violențe greu de ținut sub control, așa cum au 

fost războaiele sociale din secolul II î.e.n., când aliații italici au luptat pentru obținerea cetățeniei 

romane. Pericolul permanent de instabilitate a dus, în cele din urmă, la război civil și sfârșitul 

republicii. Într-un context de conflict generalizat și popoare diverse ca limbă, cultură și organizare 

politică, diversitate prezentă și în peninsula italică, în limba latină expresia ,,domi militiaeque‘‘ 

desemna sintagma ,,acasă și în străinătate și cuvântul pentru ,,în străinătate‘‘ (‗‘militia‘‘) nu putea fi 

deosebit de cel care desemna campania militară.
41

 Cum observă Mary Beard, părăsirea granițelor 

romane însemna un potențial război, cel puțin mentalul roman vedea în orice străin un potențial 

inamic – cuvântul ,,hostis‘‘ avea atât sensul de străin, cât și de dușman.(Mary Beard 2017:130). Cu 

toate acestea, granița dintre ,,noi și ei‘‘ nu a fost rigidă precum în cultura greacă și extinderea 

imperiului a însemnat integrarea unor culturi și credințe dintre cele mai diferite de concepțiile 

romane: Mary Beard prezintă o narațiune a lui Titus Livius despre aducerea în Roma, în anul 204 

î.e.n. a unei zeități din Asia Mică, zeitate feminină, dar sub forma unui meteorit escortat de preoți cu 

un aspect cu totul neobișnuit pentru cultul din panteonul roman – preoți cu părul lung, castrați și 

practicând autoflagelarea. Ritualurile și reprezentarea zeității erau neobișnuite pentru cultele 

practicate la Roma, dar au fost integrate în panteonul roman, destul de adaptabil la integrarea unor 

culte și zeități din cele mai îndepărtate locuri, ceea ce înseamnă că extinderea imperiului 

însemnarea estomparea continuă a granițelor dintre roman și străin. De asemenea, în secolul III 

î.e.n. are loc reacția conservatoare, împotriva artei și modelelor culturale grecești, a lui Cato cel 

Bătrân (234-149 î.e.n.).  

În cultura occidentală, enciclopedia pliniană a influențaț viziunea nedievală asupră 

studiului naturii, autori precum Isidor din Sevilla (560-636 e.n.), care va folosi informațiile lui 

Plinius în redactarea Etimologiilor sale. În Evul Mediu se extinde o metodologie de cercetare bazată 

pe lecturi extinse, pentru ca Francis Bacon să (1561-1626) să mute cercetare pe experiment și 

lectura critică a textelor antichității greco-romane.
42

 În interpretarea conservatoare a lui Cătălin 

Avramescu, influențele clasice sunt aduse de Columb și în Lumea Nouă, când acesta raportează 

prezența unor canibali cu cap de câine, ființele pliniene sunt convertite în canibali și, odată cu 

evoluția Iluminismului, imaginile ființelor monstruoase își pierd alteritatea radicală din Antichitate 

Evul Mediu (autorul român nu spune nimic despre funcția acestor ființe de-a revela diversitatea 

naturii și încercarea culturii centrale, Roma antică, de-a se defini prin raportare la posibilitățile 

naturii), alteritate dată, în optica lui Cătălin Avramescu, de rolul religiei creștine. O dată cu apariția 

și dezvoltarea criminalisticii și a fizionomiei aflate în slujba sa (pseudoștiința numită 

                                                             
40 Mary Beard, SPQR: O istorie a Romei antice, traducere din engleză de Mihai Gafița, București, editura Trei, 2017, p. 
152.    
41

 Idem, p. 144. 
42

 Aude Doody, Pliny’s Encyclopedia. The Reception of the Natural History, Cambridge University Press, 2010, p. 32  
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fiziognomonie), monștrii simbolizează doar devieri comportamentale, precum violatorul și 

criminalul în serie. (Cătălin Avramescu 2016:108).  

 

Concluzie 

Enciclopedia lui Plinius Maior cartografiază lumea și adaptează informațiile pentru 

mentalul latin, astfel încât nu există o înțelegere literală a unor comunități din zone îndepărtate 

pentru civilizațiile greco-latine, dar detaliile sunt mediate de ideologiile romane din secolul I, care 

trebuie să răspundă la nevoia de-a defini identitatea latină în momentul în care granițele extinse ale 

imperiului produceau confuzii identitare și reacții conservatoare împotriva biculturalismului greo-

latin care se dezvolta.     
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THE CLASH OF CULTURES IN CHINUA ACHEBE’S „THINGS FALL APART” 

(1958) – THE WESTERN INFLUENCE 
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PhD, ”Transilvania” University of Brașov 
 

Abstract: This paper focuses on ŖThings Fall Apartŗ (1958) which is Chinua Achebeřs first novel, almost 

certainly the African book that is most often read by Western readers and a staple in courses on African 

literature and culture. My central concern is to illustrate how Western and African cultures became 

entwined and how the influence went both ways. In most of his writings Achebe pleads for the preservation 

and revival of African cultural values. According to him African resources need to be regained and the 

fragmented colonial subjects need to be reconstituted in order that African people should acquire a sense of 

direction and identity. However, here I demonstrate that Achebe too, uses Western cultural strategies to 

convey these ideas as Western values have permeated everything African and elements of Sameness can no 

longer be ignored. 

Key Words: culture, Sameness, African, Western, language. 

 

1.Introduction 

ŖThings Fall Apartŗ is Achebe‘s first novel, published in 1958, almost certainly the African novel that is 

most often read by Western readers and a staple in courses on African literature and culture worldwide. For 

most readers, the most memorable part of the book is its vivid evocation of Igbo society at the time of the 

first major incursions of British colonialism into the Igbo lands at the beginning of the twentieth century. 

Achebe has made it clear that his main purpose was to provide African readers with a realistic depiction of 

their pre-colonial past, free of the distortions and stereotypes characteristic of European accounts.  

ŖThings Fall Apartŗ can be divided into three basic segments. The initial section, spanning the first thirteen 

chapters, is largely concerned with providing the readers with a vivid picture of the traditional way of life 

enjoyed by the inhabitants of an Igbo village before the invasion of the British. The second part of the book 

concerns the protagonist‘s exile, during which both the British colonial administration and Christian 

missionaries make significant progress in displacing the traditional way of life in Umuofia. In Chapter 20 the 

protagonist, Okonkwo, returns to Umuofia, beginning the third and final part of the novel, in which he helps 

to lead a futile and ill-fated attempt to resist this cultural destruction, leading to his death by suicide.  

The central concern of this paper is to illustrate how Western and African cultures became entwined and how 

the influence went both ways. In most of his writings Achebe pleads for the preservation and revival of 

African cultural values. Indeed, African resources need to be regained and the fragmented colonial subjects 

need to be reconstituted in order that African people should acquire a sense of direction and identity. 

However, here I demonstrate that Achebe too uses Western cultural strategies to convey these ideas as 

Western vales have permeated everything African.  
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2.The Western Influence 

2.1.The Title of the Novel 

Achebe believed that the Western knowledge of the world is as culture based and time bound as any other 

type of knowledge.  The title of the novel is taken from a poem by the Irish poet William Butler Yeats called 

ŖThe Second Comingŗ
1
, which also provides the epigraph of the novel.  

 

Turning and turning in the widening gyre 

The falcon cannot hear the falconer; 

Things fall apart; the centre cannot hold; 

Mere anarchy is loosed upon the world, 

The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere 

The ceremony of innocence is drowned; 

The best lack all conviction, while the worst 

Are full of passionate intensity. (Yeats, ―Michael Robartes and the Dancerŗ 10) 

 

This is one of the most frequently taught poems in the English language that has provided titles for many 

modern works. Achebe, like Yeats, presents in vivid terms his interpretation of the cyclical view of history. 

In Yeats‘s work, the vision of human history provides a succession of Ŗgyresŗ
2
 or epochal cycles. The first 

of these cycles, the pre-Christian era, gives way to the age ushered in by the nativity of Christ, which in turn 

will be followed by another and more terrifying unknown cycle. Achebe‘s novel, like Yeats‘s poem, presents 

the vision of human history as a series of epochal cycles but from an African rather than European 

perspective. The first of Achebe‘s cycles, Igbo tribal life before the coming of the British to Nigeria near the 

end of the nineteenth century makes way for the beginning of twentieth century Europeanization of Africa 

with all its implied consequences for still another era – the future of postcolonial Africa.  

In ―Things Fall Apartŗ, Achebe at once recapitulates and reverses Yeats's vision of historical process. It is 

indeed ritual, the crucial daily traditions that hold together a vital Igbo culture, that the book shows being 

                                                             
1
 This is a poem included in the 1921 verse collection entitled Michael Robartes and the Dancer and was first printed in 

The Dial (November 1920). 
2 The word Ŗgyreŗ used in the poem's first line is drawn from Yeats's book ŖA Visionŗ, which sets out a theory of 

history and metaphysics which Yeats claimed to have received from spirits. The theory of history articulated in ―A 
Visionŗ centers on a diagram composed of two conical spirals, one situated inside the other, so that the widest part of 

one cone occupies the same place as the tip of the other cone, and vice versa. Around these cones he imagined a set of 

spirals. Yeats claimed that this image (he called the spirals "gyres") captured contrary motions inherent within the 

process of history.  
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swept away. Under the overwhelming tide of a violent colonialism, ceremonies Ŗof innocenceŗ - like the 

villagers' willful suspension of disbelief in order not to recognize the village elders animating the masks of 

the Ŗegwugwuŗ - can no longer be sustained. The order that has held together the present age is weakened, 

and the future is threatening to destroy it all.  In Achebe‘s version, however, the Ŗblood-dimmed tideŗ 

emanates neither from the lower classes nor from the dark parts of the globe, but from the very Europe Yeats 

saw as custodian of civilization. It is not an inevitable process, but one set in motion purposefully. Achebe‘s 

ironic reversal of Yeats is not quite as complete as it might first appear. Yeats, after all, is not an English 

poet but an Irish one. Further, he is an Irish poet with an extensive history of opposition to English colonial 

rule in Ireland. Therefore, despite his generally retrograde politics, Yeats does, in fact, serve as an important 

predecessor for a number of later anti colonial and postcolonial writers.  

But first and foremost in using Yeats‘s European material to draw a contrast between the various periods of 

Igbo history, Achebe is able to accomplish two things. On the one hand, through manipulating the Yeatsian 

theme about the changes inevitable in human history, the novel succeeds in showing that the sense of 

historical decay, continuity, and rebirth is not only characteristic of the European tradition but also of the 

African tradition. On the other hand, by exploiting this European literature and historiography, ironically 

Achebe is able to reverse the white‘s man narrow definition of culture and history.  

2.2.Okonkwo – A Tragic Hero? 

Though it is very clear that to a greater or lesser extent Achebe does use the European notion of tragedy in 

the construction of the protagonist of the novel literary critics have expressed divergent opinions on the 

subject. While some of them acknowledge that Okonkwo‘s fate is a tragic one and consequently he is a tragic 

hero, others deny him this status.  

For Benedict Chiaka Njoku
3
 the protagonist, Okonkwo, is a self-made man, egocentric but honest and 

upright who tries to secure the welfare of his polygamous family of three wives and numerous children. He is 

against the forces which seek to promote separate and differentiated development, such as Christianity and 

colonialism. The affirmation of simple life and the glorification of rural serenity are preferable to him than 

the near savagery, bestiality and animalism of urban existence. In spite of the obvious limitation of his 

traditional society, Okonkwo blames the imported forces for the misfortunes of the present state of his 

society The cumulative effect of the foreign forces is reflected in the degeneration of the traditional ways of 

life of the Igbo people.  To Okonkwo, foreign influence is a threat to traditional Igbo individual integrity, and 

prevents individuals from responding freely to their world and to themselves. They rob the Africans of their 

individual, personal, and private identity and eventually transform their psyche. What Okonkwo struggles 

with is the same social and national consciousness found in Europe during the sixteenth, seventeenth and the 

eighteen centuries. Social consciousness leads to the growth of individuality and societies. The entwining of 

cultures, in Okonkwo's view, results in interruption and disruption of the processes of development and may 

intermingle with individual existences. 

Okonkwo is not a hero of the western tradition, such as Achilles, Agamemnon, Ajax, Hector, Ulysses, 

Aeneas, Beowulf, Roland, or King Arthur. He seeks the conquest of no realms, no nation, but the sanity of 

domestic tranquility and security in his traditional order and mode of life. There is no quest, physical or 

psychic. The only psychic quest is pragmatic and is based on his desire to secure domestic happiness. His 

society has attained its height of popular social well-being and has been accepted by all and does not seem to 

desire further transformations. There is no drive for further change and there is no conflict between social 

and psychic existences. He sees Western civilization and Christianity as the forces that produced the 

                                                             
3
 Njoku, Benedict Chiaka. The Four Novels of Chinua Achebe: A Critical Study. New York: Peter Lang Publishing Inc., 

1984. 
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influences which are the cause of things falling apart. Thus there is no synthetic development in the plot, but 

instead, we have a depiction of the daily life of a people at the height of social attainment. This is what 

shocked critics used to social dynamism. Okonkwo is, however, not too much different from the characters 

produced by Western sensibility, where the homogeneity in society has been reached and where human 

characters are trapped by the conventions of their social environment. He desires continuity not discontinuity 

and prefers a preordained way of life to experimentation which may result in self and social disruption. 

In Njoku‘s view one finds in Okonkwo a clash between two different modes of perception, thinking and 

cultural realities. He rejects assimilation or Europeanization and loves the simple honesty and integrity of his 

own society. He wants to avoid the discontinuity and fragmentation characteristic of modern life in industrial 

societies. The traditional society provides him with an atmosphere in which he could manifest his 

individuality. Consequently, although Okonkwo does not achieve a typical heroic grandeur, the total effect of 

―Things Fall Apartŗ is heroically grand but the parts can be meaningful only in their relation to the whole 

story. Achebe‘s ―Things Fall Apartŗ achieves a measure of success towards satisfying Aristotle's concept of 

tragic grandeur in his ―Poeticsŗ
4
. Firstly, Okonkwo passes from happiness to misery and is not perfectly 

virtuous and just. Secondly place, his downfall does not result from vice or bareness but because of a flaw of 

character - tragic flaw- end error in judgment. Thirdly, Okonkwo belongs to a distinguished family, being an 

Igbo man with titles, three wives and several children. Thus, he satisfies Aristotle's concept of the tragic 

hero, even though his downfall is muffled rather than dramatic.  

Njoku‘s conclusion is that ultimately, Okonkwo, though a tragic hero, is only an individual and does not 

fully represent the spirit of the Igbo people. He is himself and his tragic fall is the result of his own choice. 

Achebe manages to familiarize the reader with the role of individual consciousness and introspection in a 

traditional Igbo society. The surprise is that contrary to opinions of visitors to the continent, it is possible to 

find a small rural community in Africa where peace, order and social cohesiveness prevailed. Okonkwo had 

every reason to be disappointed that things were falling apart, and the center could not hold.  

A second position which I want to discuss is the one offered by Richard Begam. He says that ŖThings Fall 

Apartŗ is concerned not only with writing history but also with fashioning tragedy and tells us that Achebe 

himself made this point in an interview with Robert Serumaga
5
 in which he discussed the political 

implications of tragedy and referred to his novel as an example of that genre. The idea that Okonkwo is a 

great man whose destiny is linked with that of his people is immediately established in the novel's celebrated 

opening: 

 

Okonkwo was well known throughout the nine villages and even beyond. His fame rested on solid personal 

achievements. As a young man of eighteen he had brought honor to his village by throwing Amalinze the 

Cat. Amalinze was the great wrestler who for seven years was unbeaten, from Umuofia to Mbaino.  (Achebe, 

ŖThings Fall Apartŗ 1) 

 

                                                             
4 The book gives an account of what Aristotle calls poetry. He taught that poetry could be divided into three genres: 

tragedy, comedy and epic verse. The core of the discussion is the examination of tragedy. Aristotle teaches that: 

―Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude; in language 
embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form 

of action, not of narrative; through pity and fear effecting the proper catharsis of these emotionsŗ. 
5  Serumaga, Robert.  Interview African Writers Talking: A Collection of Interviews by Dennis Duerden and Cosmo 

Pieterse, eds. London: Heinemann, 1972, pp. 16-17 cited by Begam.  
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The larger effect of Achebe‘s opening is to establish Okonkwo as a particular kind of tragic protagonist: the 

great warrior who carries with him the fate of his people. Like Achilles, Okonkwo is "a man of action, a man 

of war". His "fame" among the Igbo rests "on solid personal achievementsŗ. He is a man renowned and 

respected for having brought home from battle five human heads; and on feast days and important public 

occasions, Ŗhe drinks his palm wine from the skull of the first warrior he killedŗ (Achebe, ŖThings Fall 

Apartŗ 8) Okonkwo is, in other words, identified with his community to the extent that it esteems the ethos 

he embodies, and while his village certainly does more than make war, it especially prizes those men who 

win distinction on the battlefield. This is not to say, however, that Okonkwo epitomizes all the virtues of 

Igbo culture, or that he is himself without fault. On the contrary, Achebe himself understands that, within an 

Aristotelian framework, his hero is necessarily a flawed character, to use the Greek term, of Ŗhamartiaŗ
6
. As 

Achebe has observed in an interview with Charles Rowell:  

 

The tragic protagonist is the man who's larger than life, who exemplifies virtues that are admired by the 

community, but also who for all that is still human. He can have flaws, you see; all that seems to me to be 

very elegantly underlined in Aristotle's work. 
7
 

 

Indeed, like many of the heroes of classical tragedy, Okonkwo's behavior consistently places him at odds not 

only with his fellow Umuofians, but with the gods themselves "Okonkwo was not the man to stop beating 

somebody half-way through, not even for fear of a goddess"(Achebe, ŖThings Fall Apartŗ 33) and it comes 

as no surprise when, in the second part of the novel, he is sent into temporary exile for offending Ani, the 

Earth deity. 

 However, says Begam, we must admit that Okonkwo‘s faults are essentially virtues carried to an 

extreme and though he is not perfect he represents some of the best qualities of his culture. As Obierika 

remarks at the end of the novel ŖThat man was one of the greatest men in Umuofiaŗ (Achebe, ŖThings Fall 

Apartŗ 178) 

 The crisis of the novel comes in the penultimate chapter when an impudent messenger, sent by the 

colonial authorities, orders a tribal meeting to disband. Okonkwo the warrior is moved to action and he killed 

the messenger. The suicide that follows is itself a profound violation of Igbo law, which strictly forbids acts 

of self-destruction. The question of how we should respond to Okonkwo's final deed has been examined in 

detail by various critics with strikingly different results. Of course, this interpretive problem largely 

disappears once we begin to read the novel as a tragedy. Heroic tragedy demands that he remain 

uncompromising and that the Igbos honor their cultural heritage by refusing assimilation. Even in this final 

gesture, then, Okonkwo functions as the true representative of his people. For, as he sees it, Igbo culture has 

willingly succumbed to its own annihilation, committing what is a form of collective suicide by submitting to 

                                                             
6
 One of the core terms in Aristotle’s “Poetics”. It stands for miscalculation and was understood in the Romantic 

period as tragic flaw.  
7
 Rowell, Charles. "An Interview with Chinua Achebe" p. 97. Achebe‘s views on Okonkwo as an example of an 

Aristotelian tragic hero are complicated, suggesting that any single theory of tragedy is not adequate to describe how the 

novel handles its tragic material. Thus, while Achebe rejects the idea that Okonkwo is an Aristotelian hero, he goes on 

to explain at length how Things Fall Apart can be read in Aristotelian terms: "Rowell: How do you respond to critics 

reading Okonkwo as a hero in terms of Aristotle's concept of tragedy?" "A: No. I don't think I was responding to that 

particular format. This is not, of course, to say that there is no relationship between these. If we are to believe what we 

are hearing these days the Greeks did not drop from the sky. They evolved in a certain place which was very close to 

Africa ... I think a lot of what Aristotle says makes sense" (p. 97). Cited by Begam. 
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the British. In taking his own life, Okonkwo has simply preceded his people in their communal destruction. 

Once again he has led the way.  

 I believe that essentially we have to distinguish between Aristotelian or traditional tragedy
8
 in which 

there is a clear resolution of facts and modern or ironic tragedy where the fall from a high place is not 

obvious but concealed.  Okonkwo's story as viewed from the Igbo perspective presents history in the form of 

classical or heroic tragedy. Okonkwo's story as viewed from the District Commissioner's perspective 

presents history in the form of modern or ironic tragedy. For Achebe the tragedy of the past depends on the 

perspective of the present. He illustrates the ambiguous relationship which postcolonial writers have with 

their own past and he envisions his past both as history and tragedy.  

The Language Problematic 

Here I intend to discuss Achebe‘s decision to write in English, his justification for doing this and the 

problems faced by a postcolonial writer writing in the language of the colonizers.  

Language is the most important element of fiction and this is reflected by the fact that quite often the quality 

of a work is judged by how skillfully the writer uses the language to unify the elements of fiction and by 

whether or not the style manages to capture readers and make them want to read it again and again. The 

problematic is very complex and delicate with readers who write in their second language because the 

writing of a piece of fiction implies more than translating one‘s native thematic material into another 

language for a foreign audience. It requires a creative effort which should result in the production of a work 

of art that can be appreciated in any language, including the indigenous one. Within this fierce debate 

African writers and critics have taken various positions ranging from continued use of foreign languages – 

English, French and Portuguese – to supporting national and ethnic languages of Africa.  

For example, Kenyan writer Ngugi wa Thiong
9
 requires African writers to write in indigenous African 

languages instead of English, insisting that his own early choice of the latter was based on European cultural 

imposition. On the other hand Obiechina, a famous Nigerian Igbo scholar and literary critic, considers that 

writers should maintain the balance between African literary aesthetics and European ones. For that reason 

his literary studies stress the importance of mastering the English language as well as ethnic vernacular 

verbal arts, which, intelligently combined, can enable a writer to produce a good hybrid novel like ―Things 

Fall Apartŗ, which evidences Achebe‘s mastery of the English language as well as Igbo story-telling 

techniques. Likewise, Lewis Nkosi urges African writers and critics to acknowledge the language crisis in 

modern African literature, and he traces its origin to the politics of anti colonial struggle, which required that 

the writers' messages be expressed in European languages that the colonizers understood. The process 

created a dialogue between an educated African elite and European colonial masters who excluded the 

ordinary peoples of Africa, the masses, from participation in literature and politics. As a result, 80 percent of 

the peoples of Africa became lost as a potential audience of their literature.  

On the contrary, David Westley asserts that because Europeans introduced literature as a means of promoting 

literacy in African schools, the influence of European traditions on African literary genres is undeniable. He 

makes his point by explaining how the European literary influence helped Africans, especially Nigerians, to 

                                                             
8 In a figurative sense a tragedy  is any event with a sad and unfortunate outcome, but the term also applies 
specifically in Western culture to a form of drama defined by Aristotle characterized by seriousness and dignity and 
involving a great person who experiences a reversal of fortune. Aristotle's definition can include a change of fortune 
from bad to good as in the “Eumenides”, but he says that the change from good to bad as in “Oedipus Rex” is 
preferable because this effects pity and fear within the spectators. 
9
  A Kenyan author, formerly writing in English and now writing in Gykuyu. His work includes novels, plays, short 

stories, essays and scholarship, criticism and children's literature. 
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become great writers who produced great literature, and to form literary clubs for the promotion of 

continental and national literatures of Africa. Furthermore, modern African literature written in European 

languages is now studied in American and European universities.  

In writing ―Things Fall Apartŗ, Achebe needed a medium through which to communicate with those who 

misjudged Igbo culture, mainly because they did not understand the Igbo language. So he chose the English 

language, a medium as international as his audience. That selection of a suitable medium increased his 

readership, even within his native land, Nigeria. Thus, Achebe could speak to the colonized and the 

colonizers, as well as to the non participants in the tragic encounter between Africa and Europe. He 

explained his choice of the English language on numerous occasions. This was a topic particularly discussed 

in ŖMorning Yet on Creation Day: Essaysŗ where he defended his use of English. Here he makes the 

distinction between national and ethnic literatures and takes the case of Nigeria as an example where the only 

possible national literature is the one written in English while the ethnic literatures are written in as many as 

six languages – Hausa, Igbo, Yoruba, Eifk, Edo, Ijaw - and the number may increase. That is why he 

rightfully says:  

 

There are not many countries in Africa today where you could abolish the language of the erstwhile colonial 

powers and still retain the facility for mutual communication. Therefore those African writers who have 

chosen to write in English or French are not unpatriotic smart alecks with an eye on the main chance - 

outside their own countries. They are by-products of the same process that made the new nation-states of 

Africa. You can take this argument a stage further to include other countries of Africa. The only reason why 

we can even talk about African unity is that when we get together we can have a manageable number of 

languages to talk in -- English, French, Arabic.  . . (Achebe, ŖMorning Yet on Creation Day: Essaysŗ 25) 

 

Another problem that has been raised in this respect is whether people can learn to speak a second language 

as effectively as the first or as effectively as to use it in creative writing. Achebe‘s answer to this question is 

a definite yes. But if we talk about the ability to use a second language like a native speaker Achebe‘s answer 

is that he hopes that will not happen. Because, he says:  

 

It is neither necessary nor desirable for him to be able to do so. The price a world language must be 

prepared to pay is submission to many different kinds of use. The African writer should aim to use English in 

a way that brings out his message best without altering the language to the extent that its value as a medium 

of international exchange will be lost. He should aim at fashioning out an English which is at once universal 

and able to carry his peculiar experience.ŗ (Achebe, ŖMorning Yet on Creation Day: Essaysŗ 26) 

 

And indeed Achebe has managed to accomplish all these – the rendering of the African experience by means 

of the colonizers‘ language and literary forms. According to Abdul Janmohamed
10

 syncretism is the word 

that characterizes Achebe‘s novel. He distinguishes between oral and chirographic cultures
11

 and admits that 

the African writer if faced with the paradox of representing the experience of oral cultures through literate 

                                                             
10 Janmohamed, A. in the essay “Sophisticated primitivism: The Syncretism of Oral and Literate Modes in Achebe’s 
Things Fall Apart” published in the volume Understanding Things Fall Apart: Selected Essays and Criticism edited by 
Solomon Iyasere.  
11

 A culture preserved in writings. Chirography is the study of handwriting in all of its aspects: script, calligraphy, etc.  
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language and forms. Thus, oral cultures tend to valorize collectivity over individuality and to create 

individual personality structures that are in fact communal and externalized, not inclined towards 

introspection. The externalized individual, then, is easily managed through the symbolic exchanges involved 

in communal ritual and practices. Writing and reading, on the other hand, are solitary achievements that tend 

to throw the psyche back on itself, and the knowledge that one's thoughts, when they are committed to 

writing, can endure in time encourages the emergence and recognition of individuality. 

In ŖThings Fall Apartŗ the writer conveys the flavor of an oral society in his style and narrative 

organization. We witness thus a combination of literate and oral techniques. Just as the style represents in 

writing the syntax and thought patterns of oral cultures, so the narrative operates on two levels: in its 

novelistic form the story of Okonkwo is unique and historical, yet it is told as if it were a well-known myth. 

The narrative acknowledges the latter fact in its opening sentence: "Okonkwo was well known throughout the 

nine villages and even beyond" (Achebe, ŖThings Fall Apartŗ 1) The story of his poverty "was told in 

Umuofia", and that of Ikemefuna's sacrifice "is still told to this dayŗ.  Similarly, other aspects of this 

narrative manifest themselves as oral tales.  The white colonizers first appear to the hero in the form of 

stories. The reader is left with an impression that these tales are loosely connected but that the narrator of 

―Things Fall Apartŗ will arrange them in his own unique order. Even if the myth about Okonkwo‘s family is 

common knowledge it has to be told as if for the first time. For example, after presenting Nwoye‘s apostasy 

and after depicting for several pages the first encounter between the Christian missionaries and the Igbos, 

Achebe returns to Nwoye's conversation with the following sentences: "But there was a young lad who had 

been captivated by Christianity. His name was Nwoye, Okonkwo's first son." (Achebe, ŖThings Fall Apartŗ 

127) In oral cultures the distinction between the secular and the sacred does not exist and Achebe has to 

make sure that his characters do not seem foolish because they believe in the absence of that border. 

Therefore, he has to endow both his characters and the narrator with a double consciousness. For example, at 

the beginning of the legal-spiritual court where ―egwugwusŗ first appear, the narrator tells us that: 

 

 Okonkwo's wives, and perhaps other women as well, might have noticed that the second egwugwu ad the 

springy walk of Okonkwo. And they might also have noticed that Okonkwo was not among the titled men and 

elders who sat behind the row of egwugwu. But if they thought these things they kept them to themselves. …ŗ 

(Achebe, ŖThings Fall Apartŗ 79) 

 

Thus, the narrator demonstrates for us the double consciousness of the characters, while admitting to the 

reader that Okonkwo is "dressed up" as an ―egwugwuŗ and then proceeding to deny that admission (i.e., 

Okonkwo "was one of the dead fathers . . ."). By maintaining a deliberate ambiguity, a double consciousness 

in keeping with the syncretism of a written narrative about an oral culture, the narrator refuses to emphasize 

either the chirographic or the oral viewpoint. The same effect is obtained through the monotony of the 

narrative voice and the timeless aura of the story. The voice remains unchanged even when it is retelling a 

folktale recounted by one of the characters. The chronology is extremely vague; temporal locations are 

designated only by phrases such as "many years ago, years ago," "as old as the clan itself," "the worst year 

in living memory," and so on. The only specific periods in the novel are associated with ritual punishment: 

Ikemefuna's three years in Okonkwo's custody and Okonkwo's seven years in exile. Otherwise the novel is as 

timeless as one with a historical setting.  

Due to his desire to maintain the oral tradition Achebe never explores deep interiorities. Thus Okonkwo 

remains a relatively flat character who has to be judged in terms of his narrative function. If Achebe 

introduces us to traditional Igbo culture through Okonkwo, he is doing so in order to show that it was 
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civilized and, by extension, that the colonized individual need not be ashamed of his past. In this respect, the 

novel can be considered a skillful syncretism. Therefore the syncretism of Achebe‘s fiction has two 

important consequences:  firstly, Achebe writes in English in order not to leave the representation of his 

society at the mercy of racist colonial writers and secondly, he manages to create a content which conveys a 

longing for a vanished heroic culture while the form transcends the division of the colonizer and the 

colonized.  

Conclusions 

For Achebe, an authentic African /Nigerian identity   must incorporate both the European colonial heritage 

and the African pre-colonial traditions and culture. In this respect he is a precursor of contemporary theories 

of identity.  In his reinterpretation of post-colonial Africa, Achebe is among the first to argue in favor of the 

recognition of identity as a container of multiple influences. For him the colonial experience is an 

inheritance, one Ŗgrainŗ among others that must be accorded due recognition, as should Ŗevery grain that 

comes our wayŗ. The key question for Achebe is what encouragement these grains offer Ŗfor the celebration 

of our own world, the singing of the song of ourselves in the din of an insistent world and song of othersŗ 
12

 

This view of the unfolding identity as a song of Self and Other, a multitude of grains making up the African 

post-colonial experience, prefigures recent post-modern theorizing of identity as ambivalent and hybrid.  
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