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EDITORIAL
STUDIILE DOCTORALE DE MEDICINĂ ŞI BIOLOGIE, PREPONDERENT
ŞTIINłIFICO-APLICATIVE
PREVALENTLY SCIENTIFIC-APPLICATIVE DOCTORAL STUDIES IN
MEDICINE AND BIOLOGY1
Aurel ARDELEAN, Liana MOŞ
“Vasile Goldiş” Western University of Arad, Romania
Abstract
The paper “Prevalently Scientific-Applicative Doctoral Studies in Medicine and Biology was
presented during the Danube Rectors’ Conference (DRC), “The Sense of Belonging to the Danube Region”,
which was held in Novi Sad, Serbia (February 4 – 6, 2010).
The scientific doctoral studies at the “Vasile Goldiş” Western University of Arad is based on
advanced scientific-applicative creation and research, contributing to the development of knowledge,
competences and skills. The future of research in the fields of Medicine and Biology depends on the
integration of interdisciplinary and transdisciplinary research in biomedical fields, with direct mid-term and
long-term applicability.
Key words: Medicine, Biology, doctoral school, centre of excellence, strategy
Cuvinte cheie: medicină, biologie, şcoală doctorală, centru de excelenŃă, strategie
Introduction
The “Vasile Goldiş” Western University (UVVG) of Arad is accredited as an Institution Organizing
Doctoral Studies (I.O.D.S) in Medical Sciences and Biological Sciences and has obtained the mark “High
degree of confidence” awarded by the Romanian Quality Assurance Agency in Higher Education
(ARACIS).
UVVG Arad organizes and carries out doctoral studies of an applicative type, and doctoral
candidates may obtain the title of doctor in Medical Sciences or Biological Sciences, with the following
specializations: Internal Medicine, Family Medicine, Orthopedics – Traumatology, Urology, Radiology,
Pharmacology, Psychiatry and Gastroenterology.
Our university’s doctoral school is based on creation and advanced scientific-applicative research,
contributing to the development of knowledge, competences and abilities.
General and specialized knowledge, competences and abilities enable graduates of scientificapplicative doctoral studies to:
- systematically and comprehensively understand the field of study and utilize the fundamental
and applicative research methods associated with this field;
- design and initiate a research project and perform research management under the conditions of
observing professional ethics and deontology;
- critically analyze, evaluate and synthesize new and complex ideas;
- communicate with the professional community and civil society in the context of their field of
research;
- contribute to the progress of knowledge through original research with a national and
international impact, proven through scientific publications;
- contribute to the promotion of technological, social and cultural development in the context of a
knowledge-based society and economy.

1

This text was presented at the Danube Rectors’ Conference (D.R.C.) in Novi Sad, on February 4-6, 2010.
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The doctoral school of Arad is organized and complies with European, national and internal
regulations, by introducing regulations and internal procedures specific to doctoral school Thus, at the
“Vasile Goldiș” Western University of Arad, the doctoral study programme in Medical and Biological
Sciences is carried out in two phases, through the advanced academic study programme and through the
scientific-applicative research programme, both forms of educational being compulsory.
The advanced academic training programme is carried out within UVVG Arad, based on educational
curricula approved by the University Senate and has a duration of 2 semesters, whereas the scientificapplicative research programme has a duration of 6 semesters – Medical Sciences and 4 semesters –
Biological Sciences.
The applicative character of the Doctoral School of Arad
The doctoral studies in the fields of Medicine and Biology, organized at the “Vasile Goldiş” Western
University of Arad, have a pronounced scientific-applicative as they approach such topics for research and
training as are recommended by the EUA Council for Doctoral Education, which is based on developing
systematic and thorough understanding of knowledge.
As part of quality assurance mechanisms for advanced study programmes within UVVG Arad, apart
from doctoral coordinators and other PhD professors, the studies also involve scientific researchers and
experts that are active in other prestigious Institutions Organizing Doctoral Studies in the country and
abroad, as collaborators. In this respect, the Doctoral School addresses inter-disciplinary fields by
involving the various complementary medical and biological specializations, but also some fundamental
preclinical disciplines, without which scientific research within the Doctoral School would be devoid of a
basis and an advanced scientific value (Ex. Cellular and Molecular Biology, Histology and Histopathology,
Physiology and Physiopathology, Biochemistry and Biophysics etc.)
Our doctoral candidates are actively involved in various research projects and programmes
financed by national or European bodies, such as: the National Research-Development and Innovation
Programme (PNCDI-I, PNCDI-II) Structural Funds, SOP-ENV programmes, SOP-HRD programmes
(Human resources), grants of the Romanian Academy, cross-border Hungary-Romania PHARE programmes
etc.
The involvement of doctoral candidates in these projects occurs since the phase of designing the
financing request, of collecting the necessary bibliographical data for sustaining the idea of the project, but
also in the implementation and development period of the project, by carrying out specific analyses and tests
in the field in which the research project is financed. Doctoral candidates are also involved in terms of
collecting and analyzing data that is necessary to phase reporting and final reporting. Through all these
phases and steps covered throughout a project, doctoral candidates develop transferable abilities and
competences, leading to an increase in the prospects of a career and of being hired in both the private sector
and the public one.
We shall mention only a few of the ongoing research projects:
1) Cross-border PHARE CBC Project HU-RO 2009-2011, In vitro study of vegetal extract of a
natural origin, with an emphasis on their potential antitumor effect; 2) PNCDI II Project, Exploration of the
integrative biological system involved in the maximal muscular effort; 3) PHARE CBC Project, Crossborder clinical network for detection and research of rhino-allergic pathology, screening of metabolic
diseases in the newborn; 4) POS-ENV Project, No. 991/2008-2011, Priority Axis 4: Elaboration of
conservation strategies for monitoring and durable development plans for SCI Defileul Mureşului Inferior
(Lower Mureş Defile); 5) PNCDI II no. 52158/2008-2011, PROGRAMME 4 PARTNERSHIPS:
Identification and valuation research for bioforms of Trichogramma in agro - and silvo - ecosystems, the
impact and management of introducing bioactive nanomaterials in the proliferation technology of the
oophaga; 6) PNCDI II no. 52121/2008-2011, PROGRAMME 4 PARTNERSHIPS: New methods of
evaluating the sanogenesis of fish products with a view to increasing food safety and securing sanitary –
veterinarian protection; 7) PNCDI II
no. 62072/2008, PROGRAMME 4 PARTNERSHIPS :
Hepatoprotective nanoparticles with increased bioavailability; 8) PROJECT - HURO/0801/194 – Crossborder: Evaluation of the structure of habitats and services fro ecosystems in the valleys of the Mureş and
Crişul Alb rivers.
Our university has designed and achieved the extension of Doctoral School collaboration
programmes between universities and industry (entrepreneurial dimension) according to the issues
debated at the EUA Council for Doctoral Education meeting in 2009. Thus, our doctoral candidates are
active in research centers, state-owned and private clinics in the medical speciality in which their doctoral
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studies are taken. To this end, the university offers its doctoral candidates its University Clinics, privatelyowned Bio-Medical Clinics (with which the university had partnership agreements) and, last but least, the
Institute for Life Sciences though its scientific research centres: the Centre for research and Treatment of
the Alzheimer Disease (brought into being through an international partnership with a private medical
entrepreneur and with the medical Del-Borsodi Consortium, Miskolc, Hungary), the Centre for Research in
Experimental and Applicative Biology, the Centre for Research in Applicative Physiology and Molecular
Biology (brought into to being under the aegis of the Romanian Academy) and the Centre for Botanical
Research of Macea.
In the very near future we expect to establish a Centre of Excellence in Electronic Microscopy
available to doctoral candidates, who will be trained in using electronic microscopes, obtaining and
interpreting electronic microscopy images, cellular structure and ultrastructure, but also with respect to the
obtainment of surface data and chemical compounds present in the analyzed object. In this respect we have a
contract with the American FEI company and we have foreseen and reserved expenses, this year, for
purchasing two state-of-the-art electronic microscopes (for transmission – Tecnai ad scanning – Quanta)
from which our researchers, as well as our doctoral candidates, will benefit.
As regards the mobility strategy for career development, our doctoral candidates have been
applying for various national and international programmes, and for mobility scholarships granted by the
university. Expenses for mobilities within research projects for which doctoral candidates apply have also
been foreseen. These mobilities serve to cover expenses regarding travelling abroad, access to international
conferences in country and beyond, access to laboratoried and research centre abroad, as well as publishing
scientific articles in ISI-rated journals with an increased factor of impact.
Likewise, Our university offers doctoral candidates, through partnership agreements concluded
with various universities and institutions abroad, the possibility to study at these universities through
experience and student exchange programmes (master students, doctoral students). I would like to mention
some of these institutions: University of Tubingen, Germany; Institute of Medicine in Hanau, Germany;
University of Szeged, University of Debrecen, Hungary; University of Sciences and Technologies, Lille,
France; University of Heidelberg, Germany; University of Novi Sad, Serbia and Montenegro; University of
Padua, Italy and other prestigious universities in Europe and the world.
For the purpose of scientific recognition of the research conducted by them, doctoral candidates
are obliged to publish at least 1-2 scientific articles in ISI-rated journals or 3-4 scientific articles in journals
that are indexed in international databases. In order to sustain the publishing activity of our doctoral
candidates, the university succeeded in its attempt at increasing the competitivity of its scientific journals.
We shall mention only a few of the journals of our university that are indexed in international
databases: Studia Universitatis ”Vasile Goldiş”, Life Sciences Series (indexed by Scopus, ProQuest,
EBSCO, Index Copernicus), Medical Journal of Arad (Index Copernicus), Studies of Science and Culture
(EBSCO and CEEOL) and Studia Universitatis ”Vasile Goldiş”, Economic Sciences Series (CEEOL).
With a view to obtaining data from specialized literature and for substantiating conducted research,
doctoral candidates have access to international databases, such as SpringerLink, which is made
available to doctoral candidates by the university, through an institutional access, by the agency of the
Information Centre for Doctoral candidates. To this same end, through the “Tudor Arghezi” Library, doctoral
candidates have access to books, reviews and journals in their respective fields of expertise, the library
having a very rich book stock and journal exchanges, both nationally and internationally. As part of
scolarships for YDC (young doctoral candidates) but also of research programmes accessed by them,
expenses have been foreseen for doctoral candidates’ personal access to other international data bases and
purchasing subsciptions and scientific articles in extenso.
The students of the doctoral school in Arad actively participate in the organization of scientific
events with international participation. Out of these events we mention: the Francophone Summer School,
the International Gerontology Conference, the International Neurorehabilitation Conference, the
International Conference on Aquatic Biodiversity, the Annual Scientific Paper Session of the Romanian
Society of Cellular Biology.
An important place for our doctoral candidates is held by the Francophone Summer School
“Molecular Pathology and Pharmacology. Biotechnology” , which has reached its 16th edition this year,
organized in collaboration with the University of Sciences and Technology in Lille, France, under the
auspices of the Academy of Sciences in Paris and of the Romanian Academy. At this event, doctoral
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candidates can present the results they obtained, but also accumulate recent information and data presented
by renowned researchers and professors from diverse universities and research units in France.
Apart from organizing these manifestations, doctoral candidates are also involved by presenting
articles and studies that are part of the research topic and the results they obtained in the field.
Doctoral studies in Schools of Excellence
Through its actions, the “Vasile Goldiș” Western University of Arad adheres to and sustains the new
project initiated by the National Council for Scientific Research in Higher Education (CNCSIS).
The purpose of this project is to create a national framework for evaluation of quality in national
research, to structure a new programme of excellence in Romanian universities and to develop the capacity
for publishing and scientific authorship, all the three components contributing synergetically to the
attendance of Doctoral studies in Schools of Excellence.
For sustaining this project, UVVG Arad has determined to contribute to the elaboration, testing and
implementation of a methodology that would secure the international evaluation of research quality in the
university, the sustainment of the Doctoral School of Excellence, as well as the increase in the capacity of
scientific publication at an institutional and individual level, with an impact on the quality of doctoral
programmes.
Actions aimed at promoting Doctoral Schools in UVVG Arad (Conclusions)
The promotion of the Doctoral School of UVVG Arad is carried out according to the following
directions of action:
- Rigorous regulation of the selection of doctoral candidates and the coverage of doctoral study
programmes (granting of scholarships to the most valuable doctoral candidates);
- Establishment of highly topical subjects for doctoral theses, conduct of top research and promotion
of research results (publication of research results ISI-rated publications or included in IDB);
- Posting of essential Doctoral School data on the university site (http://www.uvvg.ro) and their
promotion in the mass-media;
- Continuous development of the documentary and research facilities of the Doctoral School.
- Creation of consortiums and networks with universities in the country and abroad through
partnership agreements, doctoral studies in co-tutelage and inclusion of doctoral candidates in
research collectives abroad.
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I. LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBILE ROMANICE ÎN CONTEXTUL
PLURILINGVISMULUI EUROPEAN/ROMANIAN AND ROMANCE
LANGUAGES IN THE CONTEXT OF EUROPEAN
MULTILINGUALISM
LES PHÉNOMENES DE DÉFLEXIVITÉ, DU LATIN AUX LANGUES
ROMANES: QUELS MÉCANISMES SYSTÉMIQUES SOUS-TENDENT
CETTE ÉVOLUTION? EXEMPLES EN FRANÇAIS ET EN ITALIEN
“DEFLEXIVITE” IN FRENCH LANGUAGE PHENOMENA, FROM LATIN
TO ROMANCE LANGUAGE: WHICH SYSTEMIC MECHANISMS
SUSTAIN THIS EVOLUTION ? EXAMPLES IN FRENCH AND ITALIAN
FENOMENELE DE DEFLEXIBILITATE, DIN LATINĂ ÎN LIMBILE
ROMANICE: CE MECANISME SISTEMICE SUSłIN ACEASTĂ
EVOLUłIE? EXEMPLE DIN LIMBILE FRANCEZĂ ŞI ITALIANĂ
Louis BEGIONI
Université Lille 3
Email: begionilo@voila.fr
Abstract
My research starts from the concept of «deflexion» considered by Gustave Guillaume an
instrument of examining the phenomena from Latin to Romance languages which shows the shift of
morphological markers. I will analyse especially the Latin postnominal morphology (case flexion)
and postverbal morphology (verb endings) which lead to antepositioning articles and subjects
expressed by personal pronouns. On a theoretical level, my study would like to deepen the
perspective by approaching word order and the syntactical organisation of the sentence in a
“diachronic systemic” of Romance languages.
Key words: Romance linguistics, diachronic, morphosyntax, psychomecanics of language, historic
linguistics, comparative linguistics of Roman languages
Cuvinte cheie: lingvistica romanică, diacronic, morfosintaxă, psihomecanica limbii, lingvistică
istorică, lingvistică comparată a limbilor romanice
1. Les définitions de la déflexivité
On observe dans l’évolution du latin aux langues romanes un certain nombre de phénomènes
linguistiques qu’il nous semble pouvoir regrouper sous le concept de déflexivité.
Traditionnellement, dans les langues romanes, ce terme, créé par Gustave Guillaume, s’applique à
des déplacements — généralement des antépositions — de marques morphologiques dans le
domaine nominal et le domaine verbal. Dans le cadre de la psychomécanique du langage, Ronald
Lowe en donne une définition précise : il s’agit d’un “procès diachronique par lequel un signifié,
initialement incorporé à la forme d’un mot, acquiert le statut de mot indépendant dans la langue”
(2007 : 557).
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Pour Gustave Guillaume, ce processus s’accompagne d’une dématérialisation qui aboutit,
dans le cas de l’article, à un nom sans matière.
Nous ne nous en tiendrons pas à cette conception de la déflexivité qui nous semble trop
étroite et réductrice. En effet, elle ne rend pas compte de l’ensemble des phénomènes liés à ce
processus. Si l’on reprend l’exemple de l’article défini, il s’agit certes d’un “mot indépendant dans
la langue”, mais qui reste syntaxiquement dépendant du substantif qu’il actualise. Par ailleurs, il
s’agit bien d’une forme dématérialisée issue du démonstratif latin, mais cette réduction sémantique
n’est pas totale : elle conserve les éléments d’actualisation et de détermination présents dans le
démonstratif, rendant ainsi le lien entre l’article et le substantif beaucoup plus fort.
Notre conception de la déflexivité est à replacer dans le cadre d’une systémique
diachronique des langues où les évolutions successives correspondent au passage d’un système à un
autre. La langue est en équilibre systémique à une époque T1 ; elle subit des changements
linguistiques surtout au niveau de la morphologie et de la syntaxe qui ne sont, dans un premier
temps, que des microvariations qui vont s’insérer dans des processus plus fondamentaux. Les
variations importantes vont engendrer un déséquilibre du système qui doit resystématiser
l’ensemble de ses règles de fonctionnement afin de retrouver un nouvel équilibre à une époque T2.
La déflexivité concerne le plan morphologique (puisqu’il s’agit d’une redistribution de la
morphologie) et le plan sémantique (puisque la construction de l’article défini repose sur une
réduction sémantique). Mais nous venons de voir que la syntaxe est aussi impliquée. On est, dès
lors, en droit de se demander quelle place revient, dans cette évolution, aux processus syntaxiques
qui accompagnent les processus morphologiques et sémantiques ? Un lien doit nécessairement
exister entre les trois plans, mais de quel ordre ? Comme il ne paraît pas vraisemblable que ces trois
processus soient, tous les trois, conjointement, la cause de la déflexivité, quelle en est la cause
première?
2. Les mécanismes de la déflexivité
Considérer que la déflexivité se limite à la création d’un morphème indépendant venant se
substituer provisoirement d’abord, puis définitivement, à la désinence, est donc bien une vision
réductrice des processus de déflexivité. Par exemple, la déflexivité portant sur la disparition des
désinences casuelles latines dans les langues romanes, aboutit, certes, à la création de l’article
(exprimant le genre et le nombre), mais aussi à bien d’autres formes linguistiques : entre autres, les
prépositions, le partitif, le gérondif français, les auxiliaires, les pronoms personnels sujets français,
les diminutifs et les augmentatifs. Ainsi, le diminutif italien un diavoluccio se traduit en français par
plusieurs éléments anticipés : ‘un bon petit diable’ ; un omaccione par ‘un grand méchant homme’,
les adjectifs italiens piccolo, piccoletto, piccolino et piccino sont rendus en français par petit, plus
petit, tout petit, vraiment tout petit. Mais s’en tenir à cette vision essentiellement morphologique de
la déflexivité laisse de côté un élément capital: le changement des règles régissant la syntaxe des
marques morphologiques dans la phrase.
Les mécanismes de la déflexivité sont plus complexes : ils passent, le plus souvent, par la
constitution d’un mot lié qui, par une opération de saisie anticipée réductrice de sens —
désémantisante —, reçoit une partie des éléments exprimés par la forme grammaticale de la langue
de départ. Ces nouveaux mots liés ne portent pas toute la signification des anciens morphèmes. Les
autres éléments manquants se portent ailleurs, en fonction du nouvel équilibre systémique qui s’est
créé dans la langue, en particulier sur l’ordre des mots. Ainsi, les différentes fonctions incluses dans
la désinence latine vont être exprimées essentiellement par l’ordre des mots pour le nominatif et
l’accusatif, partiellement pour les autres cas qui peuvent avoir recours aux prépositions.
La déflexivité se caractérise donc par l’ensemble des opérations de redistribution d’éléments
morphologiques liés dans le cadre de nouvelles priorités hiérarchiques dans le système de la langue.
Pour aller plus loin dans notre démarche, analysons quelques exemples concrets. Dans le cas
des opérations qui aboutissent à la constitution de l’article dans les langues romanes, on observe,
7
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dès le latin vulgaire, une antéposition prépondérante de ipse, puis de ille, contrairement aux usages
du latin classique et ce, avant même l’émergence de l’article. On peut se demander si l’opération
d’antéposition ne précède pas le choix de la forme de l’article.
Tous les phénomènes de déflexivité que nous avons présentés jusqu’à présent montrent la
prédominance de l’opération d’antéposition.
A l’inverse, dans le cas de la négation, on observe une série de tentatives de redoublement
de la négation à l’aide de particules diverses, mie, guère, point, dont le seul élément commun est...
la post-position ! Voilà encore une preuve supplémentaire du rôle fondamental joué par l’ordre des
mots dans l’évolution morphologique des formes. En français parlé d’aujourd’hui, avec la
disparition du ne antéposé, c’est encore un élément post-posé — pas — qui s’est imposé.
Il apparaît ainsi que le changement de l’ordre des mots, du latin aux langues romanes — et
vraisemblablement aussi dans les étapes diachroniques antérieures — a été l’élément moteur de
l’ensemble des phénomènes caractérisant la déflexivité.
A ce point de notre réflexion, une question fondamentale se pose: sur quoi se fonde cette
prédominance de l’ordre des mots dans les opérations de déflexivité?
Notre hypothèse est la suivante: la réorganisation de l’ordre des mots à laquelle on assiste,
de manière continue, du latin aux langues romanes — mais déjà de l’indo-européen au latin — est à
mettre en rapport avec le déplacement du verbe qui, de la position finale qu’il avait en indoeuropéen, tend à occuper le début du rhème. En latin classique, la position finale du verbe
verrouille syntaxiquement la phrase et oblige les différentes subordonnées à être enchâssées les
unes dans les autres et ce, parfois, de manière complexe, comme dans l'exemple suivant:
Palpebrae tanquam pilorum vallo munitae sunt, ut, si quid in oculos incideret, repelleretur
('Les paupières ont été protégées comme par un rempart de poils pour que fût repoussé tout ce qui
pouvait tomber sur les yeux').
On constate, dans cet exemple, que le verbe de la principale est placé à la fin et clôt la
proposition. La deuxième proposition subordonnée est enchâssée dans la première, le premier
subordonnant ut se rapporte au dernier verbe, le second subordonnant — si — à l'avant-dernier,
alors qu'en français les deux verbes des subordonnées (finale et relative) sont anticipés.
La nouvelle position du verbe permet un "décompactage" de ces subordinations. Les
propositions subordonnées sont ainsi de moins en moins liées et, formellement, deviennent de plus
en plus autonomes. La phrase, limitée à gauche par le thème, se trouve désormais avec le rhème
ouvert à droite. Cette réorganisation syntaxique se traduit de manière évidente en français : lorsque
plusieurs subordonnées se succèdent, la dernière subordonnée doit être introduite par un élément de
coordination qui annonce qu'elle est la dernière de la phrase. Ce type de coordination n'était pas
nécessaire lorsque c'était le verbe qui fermait la phrase.
La conséquence de l'anticipation du verbe est le déplacement vers la droite de tous ses
compléments dans un ordre symétrique
Ce mécanisme syntaxique qui aboutit à l'anticipation du verbe s'applique, aux niveaux sousjacents de la phrase, à toutes les propositions subordonnées et, de manière isomorphique, à tous les
syntagmes nominaux. Ainsi, dans un syntagme nominal, la désinence casuelle termine la
construction du substantif latin en discours, comme le fait le verbe pour la phrase. De même que les
compléments du verbe prennent place désormais après le verbe, il en va de même pour les
compléments du nom — y compris les propositions relatives — qui viennent se placer après le nom:
Vulcanus, ignis deus, cum Cyclopibus Jovis fulmina fabricabatur
('Vulcain, le dieu du feu, fabriquait les foudres de Jupiter avec les Cyclopes').
Ainsi, les compléments de nom antéposés ignis — dans ignis deus — et Jovis — dans Jovis
fulmina —, sont postposés en français tout en restant des compléments de nom. Ce n'est pas là, au
sens strict, un phénomène de déflexivité, mais il participe du même mécanisme de réorganisation
syntaxique, appliqué, cette fois-ci, au syntagme nominal.
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Du latin aux langues romanes, les phénomènes que nous rangeons sous le terme de
déflexivité sont donc complexes et intimement liés les uns aux autres. Ils comprennent toujours des
déplacements. L'élément moteur de la déflexivité est bien l'anticipation du verbe qui provoque, en
cascade:
un remaniement général de l'ordre des mots au niveau syntaxique pour les compléments du nom et
du verbe qui deviennent tous postposés (y compris la négation, dans le cas du français), comme
nous venons de le voir,
au niveau morphologique, la création de mots antéposés liés qui remplacent la désinence casuelle
pour le nom (prépositions, déterminants, partitif, augmentatifs et diminutifs, etc.) et, dans certaines
langues romanes (par exemple en français et dans les dialectes de l'Italie du Nord), la désinence
verbale pour le verbe (pronoms personnels sujets, auxiliaires du passé ou du futur…). Il s'agit là
d'un passage fondamental de la morphologie à la syntaxe que les langues romanes ont effectué à des
degrés différents, la langue française et les dialectes de l'Italie du Nord ayant poussé cette évolution
plus loin que les autres.
Voici quelques exemples de ce changement de catégorie:
latin lego > it. leggo, fr. je lis, dialecte émilien a lez,
latin cantavi > it. ho cantato (à côté de cantai), fr. j'ai chanté, dialecte émilien aj o canta,
le futur français : je vais chanter.
3. Dématérialisation et/ou déflexivité ?
Déflexivité et dématérialisation sont deux processus souvent liés — mais pas toujours ! —
qu’il convient de bien distinguer. Ainsi, le processus qui conduit du substantif homme au pronom
personnel on, est une dématérialisation. Historiquement, la matière “homme”, est partie de
l’acception la plus large de la notion, non celle d’un homme particulier, laquelle est généralement
introduite, dans le discours, par les articles indéfinis un / des ou par les articles définis le / les, ni
celle qui oppose l’homme à la femme, mais de l’acception la plus impersonnelle du substantif de
langue homme, celle qui le rapproche de ‘être humain’. Lors du passage de la langue au discours, le
mot a gardé son extension maximale, ce qu’atteste l’absence d’article. Cette matière, quoique très
générale, s’est encore réduite pour passer au pronom personnel — ou, mieux, “impersonnel” — on.
Alors qu’à la troisième personne, on peut distinguer le masculin il du féminin elle, les singuliers il /
elle des pluriels ils / elles, le pronom on dépasse les oppositions : il n’est ni masculin, ni féminin, ni
singulier, ni pluriel, tout en pouvant se substituer aux uns et aux autres. Dans un emploi du type “on
m’a dit que...”, on peut le gloser par “quelqu’un m’a dit que...”, mais lorsqu’il accompagne nous,
comme dans “nous, on pense que...”, il exprime une pluralité. Ce processus invisible de
dématérialisation qui s’est déroulé au niveau du sens, a eu aussi une répercussion sur la forme : la
finale -me s’est réduite à -n et cette dernière consonne a été intégrée à la voyelle o pour former la
voyelle nasalisée õ. Cette transformation à la fois sémantique — avec la dématérialisation de
homme à on — et phonétique — avec le passage d’une prononciation ɔm à õ — a coupé les liens du
pronom avec son origine homme, ce qui s’est traduit, graphiquement, par la disparition du h- initial
du latin homo encore présent, bien que non prononcé, dans le français homme.
Ce que nous venons de dire relève de la seule dématérialisation. En revanche, l’évolution en
cours de la première personne du pluriel qui implique ce même pronom on et a déjà permis
l’alignement de la première personne du pluriel (nous trouvons > nous on trouve) sur les formes des
autres personnes de la conjugaison du présent de l’indicatif — je trouve, tu trouve(s), il trouve, ils
trouve(nt) — relève, elle, de la déflexivité. Une concurrence existe actuellement entre l’ancienne
forme de tous les groupes verbaux (nous trouvons, nous finissons, nous dormons, nous voulons,
nous recevons, etc.) et la nouvelle qui a récupéré le pronom on issu de homme pour en faire un
substitut antéposé de l’ancienne désinence -ons : (nous) on trouve, on finit, on dort, on veut, on
reçoit, etc. Pour l’instant, la distinction relève du niveau de langue : nous trouvons s’impose encore
à l’écrit et dans une langue relevée, cependant que (nous) on trouve est plus fréquent dans la
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conversation courante ou familière. Mais, dans l’ensemble, on peut observer une très large
équivalence et alternance entre les deux formes. Nul doute cependant que, dans un avenir plus ou
moins proche, la plus récente n’étende son influence.
Il est possible de s’interroger sur le lien entre le passage de homme à on (=
dématérialisation) et l’utilisation de on antéposé en remplacement de la finale verbale -ons
(déflexivité). On peut y voir une simple opportunité offerte par l’évolution de la notion très générale
homme pour constituer un pronom impersonnel de la troisième personne on, à partir d’expressions
du type (un) homme m’a dit > on m’a dit. Etant donnée la ressemblance formelle (fortuite ?) entre
on et -ons, ainsi que la proximité sémantique de l’impersonnel on et de la pluralité exprimée par
nous, l’utilisation de on se serait étendue aussi, tout naturellement, à la première personne du
pluriel. De nombreuses intersections existent entre les deux emplois : ainsi, celui qui énonce un fait
général comme “quand on va en vacances, on choisit plutôt la mer” peut le fonder sur sa propre
expérience: “quand nous allons en vacances, nous choisissons plutôt la mer”. Cette hypothèse
postule une dématérialisation motivée de homme jusqu’à on et, par contre, une rencontre casuelle
entre la forme et le sens des deux morphèmes : on et -ons
Un argument en faveur de cette démarche peut venir des autres langues romanes qui ont,
comme le français, amorcé, dans la langue ancienne, la première étape. Ainsi, Dante utilise
l’expression com’uom dice (‘comme homme/on dit’). Mais la tentative de création d’une nouvelle
troisième personne n’a pas abouti, dans la langue italienne, sans doute parce que les désinences de
la première personne du pluriel -amo, -emo, -imo, remplacées ensuite toutes par -iamo, sont restées
éloignées de om/uom. Dans cette hypothèse, le français ferait exception parmi les langues romanes
parce que, fortuitement (?), la dématérialisation (homme > on) et la déflexivité (recherche d’une
anticipation de la désinence de -ons) se seraient mutuellement confortées, à la suite d’affinités
multiples touchant à la phonétique, à la morphologie et aussi à leur apport sémantique.
Nous nous proposons d'illustrer nos réflexions et nos hypothèses théoriques en analysant les
processus de déflexivité suivants:
— Comparaison du système de l’article en français et en italien,
— les diminutifs et augmentatifs en français, en espagnol et en italien,
— le pronom personnel français sujet et l’expression de la personne et du nombre en italien et dans
un dialecte italien (émilien).
4. Quelques exemples de déflexivité dans les langues romanes
4.1. La déflexivité et les relations entre l’article et la sphère d’appartenance de la personne
en français et en italien
Par rapport au français contemporain, en ancien français comme dans l’italien
d’aujourd’hui, les personnes interlocutives sont incluses dans une large sphère d’appartenance.
Lorsque l’une d’elle apparaît, elle entraîne avec elle sa sphère d’appartenance, ce qui signifie que
les êtres et les objets qu’elle implique sont automatiquement définis par un lien de type
anaphorique. La liaison entre la sphère d’appartenance et la personne n’empêche cependant pas une
distinction entre les deux : il est toujours possible de ne pas tenir compte de cette implication
préalable. Ainsi, la phrase italienne Vuoi comprare una macchina ? peut être traduite littéralement
en français par “Tu veux acheter une voiture ?” parce qu’elle ne présuppose aucun lien
d’appartenance entre la voiture et la personne de référence, la deuxième personne en l’occurrence.
La voiture, dans la phrase italienne comme dans la phrase française, pourrait être achetée par la
deuxième personne pour elle-même ou pour toute autre personne (enfant, ami, etc.) : le destinataire
n’est pas pris en compte. La voiture n’est déterminée d’avance ni par la personne, ni par le contexte.
En revanche, la phrase italienne “Vuoi comprare la macchina ?” — largement plus utilisée que la
précédente — présente l’article défini “la” qui révèle que la voiture a été prise en compte dans la
sphère d’appartenance de la personne. L’article défini la n’indique pas ici que la voiture est
déterminée, comme ce serait le cas de la voiture en français contemporain : bien au contraire, en
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italien, la voiture reste tout à fait indéterminée. La fonction de l’article ne porte que sur le lien
d’appartenance de l’objet “voiture” à la personne de référence. Dès lors, cette voiture — quoique
non encore achetée — n’est pas prévue pour une autre personne que celle de référence. Comme le
français, dans son fonctionnement morphosyntaxique actuel, ne fait plus rentrer la voiture dans la
sphère d’appartenance de la personne, pour la traduction littérale on est obligé (si on ne fait pas
référence à une voiture précise évoquée par le contexte linguistique ou extra-linguistique) de
remplacer l’article défini de l’italien par un article indéfini : Tu veux acheter une voiture ? Il est
cependant possible en français familier d’avoir une traduction qui prend en compte le rapport
d’appartenance à la personne de référence en réintroduisant celle-ci au niveau du syntagme verbal :
Tu veux t’acheter une voiture ?
On se rend bien compte ici que si le français veut expliciter le rapport d’appartenance, il ne
peut le faire qu’au niveau du syntagme verbal, avec un pronom personnel datif — t’ —. Il s’agit
d’une forme qui focalise sur la personne et qui insiste d’une manière bien plus marquée sur cette
focalisation que la phrase italienne Vuoi comprare la macchina ? Mais l’italien a également la
possibilité de focaliser de la même manière sur la personne, au niveau du syntagme verbal. Dans ce
cas, la phrase aura une structure et une signification similaire à celle de la phrase française : Vuoi
comprarti una macchina ?
A la fin de cette première approche comparative des fonctions respectives de l’article en
français et en italien, on peut remarquer que l’article français peut être qualifié de “mono-valent” en
ce sens qu’il sert à rappeler que le substantif qui le suit a déjà été déterminé, antérieurement, dans le
discours. Son fonctionnement suit un ordre progressif et ne fait aucune référence à la personne:
- l’article défini français a une fonction de rappel d’une détermination antérieure dans le discours.
En revanche, l’article défini italien est “bi-valent” : il possède, comme l’article français, la
même fonction de détermination du substantif qui le suit, mais, comme c’était aussi le cas en ancien
français, il a une seconde fonction : celle de mettre en relation l’être ou l’objet avec la sphère
d’appartenance de la personne. Lorsque ce second type de détermination est utilisé, le premier n’est
plus pertinent. C’est pourquoi nous avons pu affirmer que dans la phrase Vuoi comprare la
macchina ? L’article “la” ne confère pas au substantif une valeur sémantique déterminée, car c’est
la référence à la sphère de la personne qui est, alors, sa fonction essentielle.
L’article défini italien a une double fonction:
- une fonction de rappel d’une détermination antérieure dans le discours, comme en français,
- mais il fait également référence à la sphère d’appartenance de la personne.
On peut en conclure que le processus de dématérialisation du démonstratif vers l’article a été
poussé jusqu’à son terme en français contemporain et a abouti à une répartition complémentaire
entre l’article indéfini un et l’article défini le. L’article défini de l’ancien français, tout comme celui
de l’italien, n’ont pas été aussi loin dans ce processus : la valeur démonstrative s’est certes affaiblie,
mais elle reste plus forte qu’en français contemporain [1], et le rapport à la sphère de la personne est
l’une des caractéristiques fondamentales de leur fonctionnement.
Comment expliquer la disparition, en français contemporain, de la référence de l’article
défini à la sphère de la personne ? Plusieurs hypothèses s’offrent à notre réflexion : faut-il penser
que la référence à la personne de l’article défini ne dépendait que de la matière sémantique qui le
constituait et que le processus de dématérialisation plus poussé qu’en ancien français et en italien
l’aurait complètement évacué ? Mais ne faut-il pas aussi prendre en considération le fait que la
personne soit avant tout liée au syntagme verbal et que le rapport de l’article défini, en ancien
français et en italien, avec la sphère d’appartenance de la personne, dépende directement de la
personne contenue dans le syntagme verbal ?
Examinons donc l’évolution de l’expression de la personne du latin vers le français et
l’italien. On sait qu’au départ, en latin, le sujet du verbe était exclusivement intraverbal. C’est
encore le cas en italien : on observe même un renforcement des désinences verbales exprimant la
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personne, soit par l’utilisation d’un système vocalique cohérent et qui tend à se généraliser à
l’ensemble des conjugaisons — -o pour la première personne, -i pour la deuxième personne, -a/-e
pour la troisième personne, -mo -te et -no pour les personnes du pluriel —, soit par l’introduction
d’une séquence finale -go à la première personne (rappelant le latin ego) : lt. tollo > it. tolgo
‘j’enlève’, lt. soluo > it. sciolgo ‘je dissous’, lt. venio > it. vengo ‘je viens’, lt. teneo > it. tengo ‘je
tiens’, etc.
C’était aussi le cas en très ancien français, comme le souligne Gérard Moignet : “Si, en très
ancien français, l’emploi du pronom reste rare et généralement expressif, répondant à une intention
d’insistance ou d’opposition, il devient par la suite plus fréquent, puis courant et normal, sans
qu’aucune nuance stylistique se laisse percevoir. Il devient la marque de la personne sujet. Dans la
prose du début du XIIIe siècle, c’est l’absence du pronom sujet qui devient relativement rare.”[2]
De l’ancien français jusqu’au français contemporain, l’évolution n’a fait que se poursuivre avec un
pronom personnel sujet de plus en plus indépendant et des désinences verbales tendant à disparaître
ou à être antéposées : ainsi, l’apparition d’un nouveau pronom on (< homme) permet à nous on
chante de concurrencer, dans le français parlé d’aujourd’hui nous chantons.
Désormais, la personne intraverbale, en français, est complètement sortie à l’extérieur du
verbe : elle se construit en langue à la suite d’un processus de déflexivité parvenu à son terme. Une
fois extraite de l’ensemble des constituants amalgamés composant le verbe (lexème verbal, aspect,
mode, temps, personne et sa sphère de référence), la personne, représentée par le pronom personnel
sujet, n’exprime plus qu’elle-même et ne peut plus avoir de liens anaphoriques avec les êtres et les
objets qui, auparavant, dépendaient d’elles. Seuls restent attachés à la personne les êtres et les objets
qui contribuent à son identité personnelle, familiale ou sociale.
C’est ainsi que l’on peut comprendre l’utilisation de l’article défini avec les parties du corps
(j’ai mal à la tête, à la jambe, etc.), mais l’alternance semble impossible dès que l’on quitte les
parties constitutives du corps. Ainsi, le possessif est requis avec les habits : où as-tu mis tes
chaussures, ton chapeau... ? Dans où as-tu mis les chaussures ? L’article les n’est pas l’équivalent
d’un possessif.
En ancien français, comme en italien, les objets et accessoires de la sphère personnelle
pouvaient être introduits par un article défini pour exprimer la possession. Gérard Moignet donne
l’exemple suivant:
“Un vavasseur à qui un chevalier demande des armes pourra répondre :
Erec,
613 Armes boenes et beles ai,
que volantiers vos presterai.
Leanz est li haubers tresliz,
qui antre .v. c. fu esliz,
et les chauces beles et chieres,
boenes et fresches et legieres ;
li hiaumes i rest boens et biax
et li escuz fres et noviax.
Le cheval, l’espee et la lance,
tot vos presterai sanz dotance.
C’est tout l’équipement qui est, quasi nécessairement et notoirement, en la possession d’un
chevalier.” [3]
L’italien, comme le français, utilise l’article défini à la place du possessif pour les parties du
corps, mais, comme l’ancien français, il élargit la possession implicite à l’ensemble des objets
inhérents à la vie quotidienne : ho perso la borsa e il portafoglio, ‘j’ai perdu mon sac et mon
portefeuille’. Tous les habits et les accessoires utilisés régulièrement font partie de la sphère
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d’appartenance de la personne. Il en va de même dans certains français régionaux du sud de la
France où l’on dira j’ai mis la veste, là où un parisien dirait : j’ai mis ma veste.
Pour les substantifs qui expriment, en italien, des liens de parenté très proche et qui,
sémantiquement, possèdent une connotation affective très marquée (mamma, papà, nonno, nonna,
fratellino, sorellina, zio, zia...), l’emploi de l’article défini est fréquent pour l’expression de la
possession.
Ainsi, on opposera:
Come sta la mamma? ‘Comment va ta maman ?’
à
Come sta tua madre? ‘Comment va ta mère ?’
Come sta la nonna? ‘Comment va ta mémé ?’
à
Come sta tua nonna? ‘Comment va ta grand-mère ?’
Come sta il fratellino? ‘Comment va ton petit frère ?’
à
Come sta tuo fratello? ‘Comment va ton frère ?’
Come sta lo zio? ‘Comment va ton tonton ?’
à
Come sta tuo zio? ‘Comment va ton oncle ?’
D’après ces exemples, on distinguera les substantifs italiens affectivement marqués, tels
mamma, papà, qui sont traduits par des équivalents français (maman, papa), les substantifs
fratellino, sorellina, qui doivent leur charge affective aux suffixes diminutifs -ino/-ina, les
substantifs zio, zia, non marqués a priori. Pour ces derniers, l’utilisation de l’article défini leur
confère une charge affective — rendue dans la traduction française par des substantifs familiers
(tonton, tata) — qui est absente lorsque l’on utilise l’adjectif possessif.
On peut observer des emplois analogues dans certains français régionaux du sud de la
France: as-tu parlé au père (= à notre père) ? Mais il s’agit d’emplois relativement rares de nos
jours.
4.2. Les diminutifs et augmentatifs en français et en italien
Lorsque l’on compare la construction des diminutifs et augmentatifs dans les langues
romanes, on peut constater que la plupart d’entre elles continuent d’utiliser des suffixes, comme
c’était le cas en latin. Ils peuvent constituer des paradigmes très riches dans les divers degrés de leur
catégorie, mais ils peuvent aussi se succéder syntagmatiquement après le lexème de base dans une
combinatoire sémantiquement très nuancée.
Ainsi, en italien, à partir du substantif uomo (analysable morphologiquement en uom-o et en
om- lorsque le lexème de base est atone), on peut avoir le paradigme suffixal suivant:
un om-on-e (augmentatif : ‘un homme grand et fort’)
un om-ett-o (diminutif : ‘un petit homme’)
un om-in-o (diminutif : ‘un tout petit homme’)
un om-acci-o (péjoratif : ‘un sale bonhomme’)
un om-iciattol-o (‘un petit pauvre type peu recommandable’)
un om-icciòl-o (‘un petit homme intellectuellement limité’)
un om-ucci-o (‘un petit homme de peu de valeur’)
un om-uncol-o (‘un petit homme misérable et intellectuellement limité’)
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Pour ce substantif, on peut associer syntagmatiquement des suffixes péjoratifs et
augmentatifs:
un om-acci-on-e (‘un grand méchant homme’)
un om-acc(i)-in-o (‘un homme petit et trapu’)
un om-in-acci-o (‘un rustre’)
Dans les suffixes diminutifs, on observe différents degrés. Ainsi, le substantif ragazz-o
(‘garçon’) peut recevoir une série de suffixes, tous orientés vers la petitesse:
un ragazz-ott-o (‘un petit garçon’ - degré 1)
un ragazz-ett-o ( “ “
“
“ 2, plus petit que le degré 1)
un ragazz-in-o ( “ “
“
“ 3, équivalent à ‘un tout petit garçon’).
Dans le cas de:
un ragazz-on-e (‘un garçon robuste’)
le suffixe -on- précise la corpulence et non la taille, comme c’est généralement le cas.
Pour la modalité appréciative, on aura les deux suffixations suivantes:
un ragazz-acci-o (‘un mauvais garçon’)
un ragazz-ucci-o (‘un gentil petit garçon’)
Avec un ragazz-ucci-o, le suffixe -ucci- prend une valeur de diminutif positif parce que
ragazz-o est déjà, en lui-même, sémantiquement, un diminutif de uom-o, alors que dans om-ucci-o il
prend une valeur de diminutif péjoratif. C’est donc la combinaison de la signification du lexème de
base avec celle du suffixe qui donne la valeur sémantique finale, sans compter que le contexte
explicite ou implicite, ainsi que les focalisations interlocutives, peuvent peuvent être déterminantes.
Ces exemples en italien montrent la richesse de variations que permet la suffixation. Les
traductions que nous proposons glosent de manière parfois très imprécise la signification réelle de
ces substantifs suffixés. On se rend bien compte que le français ne dispose plus de ce type de
mécanisme et qu’il est obligé de juxtaposer des éléments antéposés tels que adverbes et adjectifs. Il
fait, en effet, exception dans les langues romanes : comme son substantif est construit en langue, il
ne peut plus recevoir, à sa droite, en discours, de modificateurs morphologiques internes suffixés au
lexème de base. Mais le français a trouvé des solutions appropriées à son nouveau système de
fonctionnement, en recourant à la déflexivité : il a développé, devant le substantif, un système de
places, en nombre relativement limité, qui permet d’exprimer, à l’aide d’adjectifs et d’adverbes les
valeurs autrefois exprimées par les suffixes. La syntaxe a, en définitive, pris le relais de ces
variations suffixales proches de l’agglutination.
Il reste, néanmoins quelques traces de suffixation — fillette, maisonnette, garçonnet, etc.,—,
mais les substantifs concernés appartiennent souvent à un registre de langue soutenu, sauf lorsque la
lexicalisation, qui les touche tous, à différents degrés, est allée jusqu’à son terme : poulet, coquelet,
louveteau, ourson, etc. Ils s’éloignent ainsi de plus en plus de leurs lexèmes de base, le suffixe
ayant pratiquement perdu sa fonctionnalité.
5. Brève conclusion
Dans tous les exemples de déflexivité que nous avons analysés en français et en italien, nous
avons essayé de montrer qu’ils ne se limitent pas à de simples phénomènes d’antéposition
morphologique mais qu’il s’agit d’une profonde réorganisation systémique où la
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« resystématisation » de l’ordre des mots, intimement liée au déplacement du verbe, est la cause
fondamentale.
[1] On est parfois obligé, dans la traduction, de rendre l’article défini italien il/la par un
démonstratif français plutôt que par l’article défini correspondant : vedi la macchina nel parcheggio
? ‘Tu vois cette voiture dans le parking ?’
[2] Gérard Moignet, Grammaire de l’ancien français, Paris, Klincksieck, 1973, p. 128.
[3] Id, ibid., p. 103.
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LA PLACE ET LA FONCTION DE L'ACCENT EN ITALIEN
THE PLACE AND FUNCTION OF THE ACCENT IN ITALIAN
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Abstract
The purpose of the article is to describe the function of intensity accents in Italian and to
demonstrate the predictability of their place for those interested in learning this language. I will
insist on the function of main and secondary accents and on intonation in a comparative study of
French and Italian starting from Alvaro Rocchetti (1980) and AISV researchers’ works (2000). This
topic will be approached from both a diachronic and a synchronic point of view. The study shows
the relationships existing between prosody, syntax, and meaning.
Key words: accents, comparative study, French, Italian, intonation, prosody, syntaxe, meaning
Cuvinte cheie: accent, abordare comparativă, franceză, italiană, intonaŃie, prozodie, sintaxă,
semnificaŃie
Placer [1] correctement l’accent d’intensité en italien pose souvent problème au locuteur
francophone habitué, dans sa langue, à un accent régulièrement positionné sur la dernière syllabe du
mot ou du syntagme. Une des caractéristiques du francophone parlant une langue étrangère est cette
accentuation finale de tous les mots (* Parlo l’italiano come un francese vs. Parlo l’italiano come
un francese). Comment prévoir la place de l’accent ? En comprenant le rôle qu’il joue dans la
construction du discours. Pour bien manier un outil, il faut savoir à quoi il sert. Nous espérons
montrer ici que la compréhension de la fonction de l’accent de mot (stress, accento lessicale), de
l’accent de syntagme (phrase accent, tono di sintagma) et de l’accent intonatif (boundary accent,
tono di confine) facilite la prédiction de leur place en italien et représente une aide à l’acquisition de
la prosodie italienne par les apprenants francophones.
La résolution du problème de la place de l’accent est liée à la compréhension de la
construction du mot. Le mot dans les langues romanes est généralement composé d’un sémantème
(qui a une fonction sémantique, c’est-à-dire ayant trait à la signification) et d’un morphème (qui a
une fonction morphologique, c’est-à-dire relative à la forme, à la structure grammaticale). Le
sémantème peut être composé d’un préfixe, d’un radical, de suffixes sémantiques et/ou d’une
voyelle thématique (par exemple, la voyelle qui précède la désinence de l’infinitif : entrare, uscire).
Le morphème se compose généralement de la désinence mais il peut aussi inclure des suffixes
morphologiques (par exemple, adjectivaux : piacevole, indispensabile).
Ex. : LARGH-EZZE-A
Larghezza
radicale
+ suffixe nominal + désinence féminin singulier
Ex. : A-LLARG-A-RE
Allargare
préfixe + radical
Ex. : ALLARGAsémantème

+ voyelle thématique + désinence de l’infinitif
-E

-BIL-

+ suffixe adjectival + désinence masculin singulier
16
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De l’indoeuropéen au latin, puis aux langues romanes, les différents systèmes de langue qui
se sont succédé ont dû résoudre le problème de l’identification du mot. Le mot latin est composé
d’un sémantème suivi d’un morphème, il est relayé dans les langues romanes par un groupe de mots
(ou syntagme) qui tend à présenter d’abord le morphème dans des particules isolées qui précèdent et
introduisent dans le discours le sémantème. Cette nouvelle façon d’envisager le mot, son rôle dans
la phrase et sa construction, a fait évoluer l’ordre latin [sémantème + morphème] (ex. : lib-er), en un
nouvel ordre pour l’italien [morphème + sémantème + morphème bis] (ex. : il libr-o), et pour le
français : [morphème + sémantème] (ex. : le livre). Les transformations intervenues dans la
construction du mot, au cours de l’évolution des langues romanes, sont une source d’explication de
l’état actuel des phénomènes ayant pour cadre le mot (l’accentuation, la gémination, la
diphtongaison), si l’on considère que leur fonction est la préservation de la « matière première » de
la communication, c’est-à-dire le sens. En d’autres mots, si on leur attribue la fonction de marqueur
de la construction du mot, les géminées et les diphtongues étant des marqueurs qui soulignent –
quand cela s’avère nécessaire – les jointures entre les divers composants du mot, l’accent étant le
marqueur obligatoire du sémantème dans le mot. Ainsi, les géminées raccordent le préfixe et le
radical dans allargare, le sémantème et la désinence dans larghezza.
La compréhension du message nécessite la lisibilité des diverses étapes de l’encodage. Ces
jalons, posés le long de la dynamique constructrice du mot, du syntagme et de la phrase, sont les
accents qui ponctuent chaque frontière sémantique. Une des confirmations de ce rôle de marqueur
frontalier réside dans les déplacements de l’accent qui ont suivi fidèlement, tout au long de
l’évolution historique qui mène du latin aux langues romanes, les changements de la frontière
sémantique.
L’évolution de l’accent latin
Du latin archaïque jusqu’à la période classique :
mot = bloc uni → on marque la frontière initiale :
[
A partir du IIIe siècle ap. J.C. :
bloc dissocié → frontière initiale incertaine: ?
[

]

?
]

→ il reste la frontière finale, mais elle est le lieu de la flexion, de ce qui est dissocié, donc
source d’incertitude :
[
/
]
+ la préposition se développe
+ la flexion s’affaiblit
→ il reste une seule frontière précise, la frontière médiane de la fin du sémantème :
[
/ ]
préposition sémantème désinence
De l’accent mélodique de l’indoeuropéen holophrastique à l’accent initial d’intensité de
l’italique, de l’accent mélodique associé au rythme quantitatif du latin du IIIe siècle av. J.C. à
l’accent d’intensité du latin vulgaire et des langues romanes, la prosodie s’adapte aux
transformations du sémantème. Ce qui s’esquisse en latin va se préciser avec l’italien et le français,
le mouvement d’antéposition de la morphologie (la création d’articles, de prépositions etc. et la
disparition progressive de la flexion) se poursuit et l’accent marque toujours la fin de l’apport
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sémantique. Le sémantème se termine parfois avec le mot en italien (città, virtù), cette
correspondance est générale en français où l’accent marque la fin du sémantème et se place à la fin
du mot.
Cette première approche du problème de l’accent nous a permis d’appréhender les
conditions qui lient l’analyse de la prosodie d’une langue au mode de construction de ses mots et de
ses syntagmes (ou groupes de mots). Pour définir les unités linguistiques minimales, sur lesquelles
intervient l’accent, il nous faut définir le moment de cette intervention et sa fonction, définitions qui
ne sont concevables que si le mode de construction du mot et la distribution de ce mouvement
constructif sur les deux domaines de la langue et du discours, ont été préalablement déterminés.
Temps opératif
ACTE DE LANGAGE
phrase
II

Saisie phrastique

Domaine de construction de discours
mot

I

Saisie lexicale

Domaine de construction en langue
éléments formateurs

Saisie radicale

La construction du mot et de la phrase, de l’indoeuropéen aux langues romanes, a été le
théâtre d’une perpétuelle variation d’équilibre langue/discours. Le mouvement général qui se vérifie
est un détachement progressif de la saisie lexicale et son éloignement progressif de la saisie
phrastique. Dans une représentation dynamique de l’acte de langage, ces saisies représentent des
interceptions à divers moments du mouvement continu de construction du message linguistique.
Nous vous proposons maintenant le schéma dynamique du mouvement de pensée associé à l’acte de
langage selon Gustave Guillaume (1973), un schéma sur lequel on lit que, du latin aux langues
romanes, la saisie lexicale s’est progressivement rapprochée de la saisie radicale.
Mouvement évolutif de la saisie lexicale
Temps opératif

LATIN

ACTE DE LANGAGE
phrase
Saisie phrastique
Domaine de construction de discours
mot
Saisie lexicale

II

I

Domaine de construction en langue
éléments formateurs
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ITALIEN

ACTE DE LANGAGE
phrase
II

Saisie phrastique

Domaine de construction de discours
mot
I

Saisie lexicale

Domaine de construction en langue
éléments formateurs

Temps opératif

Saisie radicale

FRANCAIS

ACTE DE LANGAGE
phrase
II

Saisie phrastique

Domaine de construction de discours

I

mot
Saisie lexicale
Domaine de construction en langue
é léments formateurs
Saisie radicale

Nos langues romanes sont des langues à mots parce que leurs saisies lexicales se situent en
un point qui n’est jamais limite. La saisie lexicale des langues romanes actuelles, par sa position
intermédiaire, crée deux espaces (langue et discours) au sein desquels s’effectuent deux types de
construction différents : la construction-en-puissance en langue, la construction-en-effet dans le
discours. Du latin au français, les opérations constructices de la langue ont diminué, et les
opérations constructrices de discours ont proportionnellement augmenté. De ce fait, dans la
construction du mot-en-effet, la morphologie a perdu du terrain au bénéfice de la syntaxe : en latin,
pour le même mot-en-puissance, il y a un éventail de mots-en-effet [2], ceci est dû à l’existence des
déclinaisons ; en français, pour un mot-en-puissance, il y a un mot-en-effet : ce sont les diverses
combinaisons syntaxiques qui permettent les variations. Par contre, le mot italien conserve encore
une part des éléments formels qui étaient ceux du latin et que le français a rejetés hors du mot. Le
substantif italien est porteur de la matière notionnelle et, dans le même temps, détenteur d’une part
de la matière formelle exprimant la quantité et le genre. Voilà pourquoi le substantif italien possède
encore une désinence morphologique. De la même façon, le verbe italien n’a pas besoin d’être
précédé d’un pronom personnel pour entrer dans le discours. Comme en latin, et contrairement au
français, il n’y a pas unité de cas et l’information relative à la personne est comprise dans le verbe.
Le mot italien, à cause de sa constitution hétérogène, se positionne à mi-chemin entre le mot latin,
qui est un assemblage particulier adapté aux besoins momentanés du discours, et le mot français,
qui est au contraire un élément invariable inséré dans des contextes de discours variés. Le système
italien possède un mode de construction qui équilibre les moyens informatifs (morphologie et
syntaxe) et fait intervenir la syntaxe pour sa capacité à mettre en relation les données
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morphologiques des divers mots qui interviennent dans la phrase, plutôt que pour déterminer l’ordre
de ces mots dans la phrase.
Sur le mouvement ascendant de l’acte de langage, plus la saisie lexicale est précoce, plus la
flexion du nom est réduite. En français (saisie lexicale précoce), le mot ne contient généralement
plus d’indication grammaticale, il est dégagé de la forme et consacré au sens. Par contre, en italien,
comme en roumain – pour le domaine nominal – ou en espagnol (saisie lexicale tardive), le mot
possède généralement une désinence grammaticale. Ces exemples proposés par Alvaro Rocchetti
[3] illustrent notre propos :
français : la maison, les maisons (prononcer [mεzõ] dans les deux cas)
italien : la cas-a, le cas-e
espagnol : la cas-a, las cas-as
roumain : cas-ă, cas-ele.
Ainsi, de façon générale, la fin du sémantème correspond, en français, à la fin du mot, mais
en italien, la fin du sémantème est intérieure au mot. Or le français possède un accent sur la syllabe
finale du mot, alors que l’italien a un accent qui tombe généralement sur une syllabe médiane.
Ex. : fr. la maisON, it. la cAsa.
Si nous considérons l’accent comme le marqueur de la fin de l’apport sémantique, la
distinction entre accent fixe et accent libre que faisait Paul Garde [4] ne tient plus. L’accent italien
est aussi bien fixé sur cette limite sémantique que son homologue français. La différence entre les
accents français et italien ne réside pas dans le système accentuel mais dans la construction du mot.
Regardons quelques exemples italiens [5] afin d’illustrer le rôle de l’accent marqueur frontalier :
Ex. : it. fUso : fus-o (morphème -o du masculin singulier) fuseau
fusEllo : fus-ell-o (morphème -o du masculin singulier) fuseau (pour la dentelle)
fusellAto : fus-ell-a-to (morphème -to du participe passé masculin singulier) fuselé
fusellatUra : fus-ell-at-ur-a (morphème -a du féminin singulier) il dar forma di fuso
Dans ces exemples italiens, l’accent tombe toujours sur la dernière syllabe du sémantème.
L’impression de déplacement est due à l’allongement progressif du sémantème qui est d’abord
composé d’un radical nu fus-, puis du radical augmenté d’un suffixe diminutif -ell-, pour
s’adjoindre ensuite la voyelle thématique des verbes du 1er groupe -a-, et enfin grossir d’un suffixe
sémantique -ur- (qui à partir d’une base de participe passé permet la construction d’un substantif en
ajoutant la notion de potentialité contenue, de capacité à donner la forme de fuseau). Soit les
sémantèmes fus-, fusell-, fusella-, fusellatur-. Quand un suffixe sémantique vient s’ajouter au
radical, l’accent se déplace pour suivre la frontière finale de l’apport sémantique. Par contre, quand
c’est la désinence morphologique qui est exceptionnellement longue, comme dans uOmini, virAgini,
l’accent reste sur la dernière syllabe sémantique (uOmo, virAgo). Certains mots italiens portent
l’accent sur la voyelle finale : bontà, città, libertà, tribù, virtù etc. Ces mots sont invariables, leur
voyelle finale ne change pas au pluriel, ce n’est pas une voyelle morphologique mais une voyelle
sémantique. Parmi eux, certains ont clairement perdu leur ancienne morphologie, comme : bontade,
cittade. Dans ces exemples, comme en français, la forme est dégagée du mot et lui est préposée
dans l’article ou toute autre particule déterminative : la città, le città.
Dans certains mots, l’accent est déplacé pour préserver le message sémantique d’une lecture
erronée. Ainsi, dans sAbato, la syllabe -ba- fait partie du radical et ne joue aucun rôle
morphologique, mais si l’accent tombait sur cette syllabe, il y aurait un risque d’analyse faussée du
mot sur le modèle de cantAto, amAto. Pour éviter à ce substantif d’être pris pour le participe passé
20

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ

ANUL VI, NR. 1 (20), MARTIE 2010

d’un hypothétique verbe *sabare, l’accent est déplacé. Il ne marque plus la fin matérielle du
sémantème, son inhabituelle position antépénultième – l’accent italien tombe généralement sur la
pénultième, la dernière syllabe étant morphologique – indique un refus d’analyse du message
sémantique sur le modèle courant mais il continue de ponctuer au mieux l’apport sémantique en en
marquant la fin la mieux adaptée à la compréhension du message. On retrouve la même stratégie
dans le cas d’une procédure d’évitement de la lecture d’un diminutif (Asino, fEmmina, artIcolo),
d’un augmentatif (dEmone), d’un suffixe de transformation (mOgano, ocEano, fenOmeno, Arista,
giUdice, Ascaro, bAratro, lAura, Ettore, fOlgore) etc. Dans tous les cas, la position de l’accent
ponctue au mieux l’apport sémantique et guide l’interlocuteur pour un déchiffrage performant du
message.
Dans des mots tels que Perugino, bambino, il n’y a pas de contradiction importante, pas de
déstabilisation de la notion portée par le sémantème en cas de lecture erronée d’un diminutif, donc
pas de stratégie d’évitement opérée [6]. Cette stratégie est développée quand il faut éviter à
l’interlocuteur de se fourvoyer dans une voie sans issue menant à un radical inexistant dans la
langue. Dans tous les autres cas, l’ambiguïté n’est pas perçue comme un problème (cf. homonymie,
synonymie).
Nous insistons sur le fait que le déplacement de l’accent bloquant le développement de
l’analyse du mot, protège le système de la langue parce qu’il empêche l’avènement d’analyses
débouchant sur des radicaux inexistants. Par exemple, malgré la position de l’accent, salmone
« saumon » ne court pas le risque d’être pris pour un augmentatif du mot salma « dépouille
mortelle » qui existe dans la langue, parce qu’ils sont sémantiquement éloignés. Cependant, même
si salmone était interprété comme l’augmentatif de salma, ce dernier renverrait à un radical existant
(salm-), l’analyse erronnée ne serait pas dangereuse pour le système de la langue. La protection des
éléments radicaux d’une langue est fondamentale dans un système où les locuteurs ont la liberté de
construire les mots, une liberté – dont ne jouissent pas les locuteurs français – encadrée par des
règles de dérivation et par un choix limité aux éléments existant dans le système de la langue.
Le même type de fonctionnement s’observe en roumain où « l’accent d’intensité est attiré
par le suffixe [sémantique], ce qui représente une règle presque générale en roumain. » [7]. Par
contre, dans les mots dont la désinence morphologique est complétée par l’article défini, comme
dans cAselor [des maisons], lUpului [du loup], lUpilor [des loups], « l’accent se maintient sur la
syllabe accentuée quand le mot n’est pas décliné, conformément à la règle qui veut que les formes
de l’article ne reçoivent pas l’accent d’intensité. » [8]
En espagnol, l’hypothèse se confirme. Les exemples suivants montrent que lorsque le mot
espagnol possède une désinence morphologique, elle ne porte pas l’accent : l’abuElo [le grandpère], l’abuEla [la grand-mère], los abuElos [les grand-pères], las abuElas [les grand-mères], el
directOr [le directeur], mais la directOra [la directrice], el capitAn [le capitaine] mais los capitAnes
[les capitaines]. Et les dites « exceptions » semblent pouvoir s’expliquer de la même manière que
leurs homologues italiennes. Ainsi, sachant que le participe passé du verbe amAr [aimer] est
amAdo, on ne sera pas surpris du déplacement de l’accent dans sAbado [samedi].
L’identité de fonction de l’accent dans les diverses langues romanes, nous conduit à penser
que ces langues possèdent un même type d’accent qu’elles ont toutes hérité du latin. Les différences
apparentes ne sont que les conséquences superficielles de la diversité de leurs choix structuraux. La
fonction remplie par l’accent reste la même, c’est le contexte structural (la construction du mot et de
la phrase) qui varie d’une langue à l’autre.
Nous allons maintenant montrer comment l’intonation se construit à partir du matériel
accentuel, comme la phrase se construit avec des mots.
La grande différence entre les systèmes prosodiques italien et français est le mode de
hiérarchisation des apports sémantiques soulignés par l’accent. Nous allons montrer que cela est dû
aux modes de construction du mot – et donc de la phrase – différents dans ces deux langues,
l’intonation se construisant à partir du matériel accentuel, comme la phrase à partir des mots. En
21

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ

ANUL VI, NR. 1 (20), MARTIE 2010

apparence que voyons-nous ? En italien, l’accent principal se distingue de l’accent secondaire.
D’après Mario Rossi et Pierre Antonetti, la répartition des groupes intonatifs en fonction du nombre
d’accents est la suivante : 1 accent (42%), 2 accents (52%), 3 accents (5,7%) et 4 accents (0,3%)
[9]. En français, l’accent semble complètement dépendant de l’intonation. Selon Paul Garde,
l’intonation de phrase inhibe les procédés accentuels positifs et le mot perd son accent [10].
Cette dissemblance de surface correspond à une structure phrastique basée sur des
composants différents. Le français construit sa phrase avec des éléments quasiment invariables,
c’est l’ordre d’intervention des éléments, et les prépositions qui les relient, qui en définissent les
modalités d’emploi. En italien, les éléments de construction de la phrase portent déjà une part de
cette information dans leur désinence. Cependant, nous avons dit précédemment que, lors de
l’évolution du latin à l’italien, une part de l’information concernant les conditions d’emploi des
éléments, a été transférée sur les prépositions et l’ordre des mots. Ainsi, la situation italienne est une
répartition de l’information des modalités d’emploi du mot : cette information est véhiculée à la fois
par le mot, par les prépositions et par la syntaxe. Le mot français possède une grande liberté
d’emploi car c’est la syntaxe qui, en grande partie, définit son état de mot-en-effet. Le mot italien
contient déjà en puissance une part d’information sur l’emploi auquel il peut être destiné, ses
possibilités d’effet sont donc plus limitées (un enfant terrible / un bambino terribile ; un enfant sale
/ un bambino sporco). En contre partie, le locuteur italien joue plus librement sur la construction du
mot (l’adjectif français petit a un champ d’application plus large que l’adjectif italien piccolo, mais
l’italien emploie de nombreux diminutifs que le français a délaissés). Or, dans tout système, la
répartition entre la syntaxe de phrase et la morphologie de mot s’équilibre proportionnellement. Le
développement de l’une entraîne automatiquement la régression de l’autre et vice versa (ce
phénomène de proportionnalité est illustré dans les schémas précédents du Mouvement évolutif de
la saisie lexicale).
En français, les informations de conditions d’emploi arrivent lors de la saisie phrastique,
quand, en italien, elles ont déjà commencé à se définir lors de la saisie lexicale. L’intonation étant
un phénomène phrastique et l’accent un phénomène lexical, certains linguistes considèrent – à tort –
l’accent français sans effet puisqu’en apparence soumis à l’intonation. Mais bien que la hiérarchie
accentuelle soit effectivement un phénomène intonatif, les accents étant les éléments constitutifs
que la mélodie intonative organise, cela ne veut pas dire que l’intonation décide de l’existence ou de
la position de ces accents.
L’accent est donc le marqueur frontalier à tous les niveaux combinatoires du discours : mot,
syntagme et phrase. Ainsi dans la phrase italienne :
Ex. : Ci sono spesso bambini terribili.
• L’accent de mot /stress/accento lessicale/ marque la fin du sémantème dans le mot.
Ex. : bambIn-o, terrIb-ile.
• L’accent secondaire /pitch accent/accento intonativo/ reste au niveau fonctionnel de
l’accent de mot ; lu au niveau du syntagme, il porte aussi en lui l’indication que la sémantèse du
syntagme est encore en cours d’élaboration.
• L’accent principal /phrase accent/tono di sintagma/ marque la fin de la sémantèse du
groupe de mots (la sémantèse résultant de la combinaison de plusieurs sémantèmes de mots).
Ex. : un bambIno terrIbile (bambIn- + terrI-).
• L’accent de fin de phrase /boundary tone/tono di confine/ indique la fin de la sémantèse de
la phrase, cette sémantèse résultant de la combinaison de plusieurs sémantèses de syntagme (ici
deux syntagmes : ci sono spesso et bambini terribili), elles-mêmes résultats de la combinaison de
sémantèmes de mots.
Ex. : Ci sono spEsso bambIni terrIbili. [(spEss-) + (bambIn- + terrI-)]
Or, Cinzia Avesani, une phonologue italienne, distingue les syllabes atones, les syllabes
accentuées lexicalement et les syllabes accentuées lexicalement et intonativement, car la durée de la
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syllabe atone (non accentuée) est inférieure à la durée de la syllabe tonique (celle portant l’accent de
mot) qui est elle-même inférieure à la durée de la syllabe accentuée intonativement (c’est-à-dire
portant l’accent principal du syntagme).
Quando una sillaba tonica diviene accentata il suo livello maggiore di prominenza è indotto
sia dalle sue proprietà acustiche (allungamenti, timbro) e dalle sue proprietà cinematiche
determinate intresecamente dalla specificazione di pochi parametri dinamici sia dall’associazione di
configurazioni specifiche di toni (pitch accents)[11].
Mario Rossi et Pierre Antonetti [12] proposent l’intonation schématisée d’une phrase
italienne qui compte trois groupes intonatifs parmi lesquels deux sont progrédients. Le deuxième et
le troisième groupes contiennent chacun deux unités accentuelles :

→ Ci sono spesso
↓
↓
→ delicate e dolorose
↓
↓
→ vicende umane

Dans l’exemple italien fourni par Mario Rossi et Pierre Antonetti et reproduit ici (ci sono
spesso delicate e dolorose vicende umane), chaque frontière sémantico-morphologique est marquée
par un accent : spess-o, delicat-e, doloros-e, vicend-e, uman-e. L’information grammaticale
récurrente ne doit pas couper la dynamique du sens qui se développe dans la phrase, sous peine de
désunir celle-ci. L’accent principal intervient quand cette dynamique du sens peut et doit être
interrompue. Après l’accent secondaire de delicat-e, on attend la suite, mais après l’accent principal
de doloros-e, on sait qu’un bloc sémantique est formé. Les influences qu’il pourra subir ne pourront
l’affecter que dans sa totalité, et il ne pourra lui-même être influent qu’en tant que bloc, ensemble
d’éléments, les éléments le constituant ne pouvant plus, dès lors, agir isolément. Ce bloc sémantique
va continuer à évoluer avec l’apparition de vicend-e, lui-même transformé par uman-e. L’élément
uman-e influe sur vicend-e dont l’introduction dans le discours était déjà conditionnée par delicat-e
e doloros-e, mais delicat-e n’influe pas tel quel sur vicend-e, c’est le bloc delicat-e e doloros-e qui
agit sur le bloc vicend-e uman-e. La chute de la fin de phrase crée un autre ensemble regroupant les
blocs. Ainsi, la phrase suivante transformera le sens de l’ensemble des blocs mais ne pourra pas agir
sur un bloc isolé, encore moins sur un élément particulier.
Selon Avesani [13], en italien, il est possible de désaccentuer des blocs entiers, des
syntagmes nominaux simples, mais il n’est pas possible de désaccentuer un élément isolé d’un
syntagme nominal complexe.
Dans cet exemple, les trois groupes intonatifs sont déterminés par les accents principaux.
Mais les fonctions de l’accent et de la mélodie intonative ne sont pas les mêmes : l’accent sert au
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marquage de la sémantique, l’intonation organise cette sémantique. L’italien, pour protéger le
sémantème d’un mot d’une analyse erronée, déplace l’accent. L’intonation, se servant des accents
comme sommets, doit alors se déplacer. C’est bien l’intonation qui est soumise à l’accentuation,
tout comme la construction de la phrase est dépendante de celle du mot, car les accents forment les
sommets intonatifs, comme les mots forment la phrase. L’accent est en puissance un marqueur de
frontière sémantique, une fois qu’il entre dans l’organisation intonative, il va devenir le marqueur
de la limite sémantique d’un élément (stress), d’un bloc ou d’une phrase (accent). Tout comme le
mot qui, en puissance, a diverses possibilités d’effet, l’accent d’un même mot, selon la position de
ce mot dans la phrase – et donc selon la phrase – sera accent secondaire ou principal.
L’exemple de Mario Rossi et Pierre Antonetti, nous montre que la mélodie intonative se
déplace sur la hauteur : quand un bloc est déterminé mais qu’un autre suivra (sommet de phrase
affirmative ou négative, fin de phrase interrogative), il y a une montée vers l’aigu ; quand le dernier
bloc est déterminé et avec lui l’ensemble de la phrase (fin de phrase affirmative ou négative), il y a
une chute vers le grave.
Hauteur : La hauteur d’un son de la parole est déterminée par la fréquence de vibration des
cordes vocales : la fréquence fondamentale Fo (pitch) qui se mesure en hertz.
Fo : Plus les cordes vocales vibrent vite, plus la hauteur (ou pitch) est élevée. Les variations
d’intonation correspondent à des variations de la Fo (fréquence fondamentale).
Plus les cordes vocales sont mobilisées (Fo élevée : + aigu), et plus la personne est
impliquée dans la communication (en s’impliquant physiquement, le locuteur indique à
l’interlocuteur qu’il doit être attentif). A la fin d’une phrase, il y a relâchement simultané du
locuteur et de l’interlocuteur.
Cependant, l’accent, dont la fonction est démarcative, n’est pas affecté dans son contraste
par ces différentes directions. L’accent de uman-e est un accent principal au même titre que ceux de
doloros-e et spess-o. L’accent est souvent appelé « accent d’intensité ».
Intensité : l’intensité ou la puissance sonore est liée à l’amplitude de la vibration de l’air,
c’est-à-dire à l’énergie transmise le long de l’onde sonore. Elle est mesurée en décibel.
En français, comme en italien, l’accent principal marque la fin de l’apport sémantique d’un
groupe de mots. Mais le français n’a pas d’accent secondaire parce que l’apport sémantique n’est
pas entrecoupé par des informations morphologiques, celles-ci sont généralement regroupées dans
une particule antéposée (déterminants, prépositions etc.).
Ex. : il y a souvent // de délicates et douloureuses // aventures humaines.
Avec la diction parisienne, il n’y a pas d’interruption du message sémantique entre délicates
et douloureuses, un seul accent suffit : [d∂delicateduluRØz]. Avec la diction marseillaise, l’accent
secondaire réapparaît sur délicates ainsi que la syllabe finale et la liaison « z » avec le mot suivant
matérialisant la morphologie plurielle de l’adjectif : [d∂delicat∂zeduluRØz∂]. On est dans une
situation « à l’italienne » qui s’explique par le substrat provençal (langue d’oc). Remarquez la
morphologie féminine de l’adjectif délicates dans tous les cas : [t].
L’accent français n’est ni plus ni moins soumis à l’intonation que son confrère italien. C’est
sa hiérarchisation qui n’est pas toujours visible, le message morphologique n’interrompant pas le
message sémantique. L’italien présente un cas « à la française » avec l’adjectif bello : quand il est
antéposé à un substantif masculin singulier, il peut perdre sa morphologie finale, et du même coup
son accent (un bambino bello / un bel bambino). Dans le premier exemple, la hiérarchie des accents
est nécessaire pour unir les deux sémantèmes bambin- et bell- en un même bloc ; dans le deuxième
exemple, un seul accent suffit puisqu’il n’y a pas de rupture du message sémantique belbambin-.
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Autres cas de réapparition de l’accent secondaire en français :
C’est colossal ! [sεkkolosal]
1 2
C’est abominable ! [sεtabbominabl]
1 2
En français, la hiérarchie des accents principaux et secondaires peut être réintroduite par
l’emphase, l’emploi d’un accent d’insistance en début de mot bouleversant le schéma intonatif
habituel (C’est colossal ! [sεkkolosal], la majuscule marque l’accent d’insistance ; C’est
abominable ! [sεtabbominabl]).
Avec l’accent d’insistance, le français réintègre momentanément dans son système, non
seulement la hiérarchie des accents – l’accent habituel du mot concerné devenant secondaire – mais
aussi les géminées (et le redoublement syntaxique). L’accent d’insistance va jouer le rôle d’accent
principal puisqu’il souligne la partie sémantique la plus importante de toute la phrase, mais pour
que l’organisation qui a précédé cet accent ne soit pas détruite, elle en est séparée et protégée par
des géminées.
Enfin, la différence de message entre a) un chat et b) UN chat ! (pas deux) est matérialisée
par un bouleversement des informations syntaxiques dû à l’intervention d’informations intonatives :
dans le premier cas, un n’est pas accentué, c’est un article indéfini qui introduit le mot chat dans le
discours ; dans le second cas, un est un numéral qui est porteur de l’information sémantique
principale, il est donc marqué par un accent d’insistance.
Voici deux exemples pris chez Cinzia Avesani [14] :
Ex. 1.: Non ho detto aghi verdi ho detto laghi verdi.
1
2
1
2
Dans le syntagme laghi verdi l’accent principal devrait normalement tomber sur l’adjectif, il
est ici déplacé sur le nom car cet exemple est caractéristique du contour intonatif d’une phrase de
désambiguïsation.
Ex. 2 : Sia nazionali che internazionali
1
1
2
Voici un autre exemple de double accentuation d’un même mot. Un journaliste sportif de
radio explique que la compétition aura des répercussions aussi bien nationales qu’internationales.
Dans ce cas internazionali a non seulement un accent principal sur le préfixe mais un accent
secondaire sur la syllabe qui porte l’accent lexical.
D’un point de vue phonologique, la prosodie rassemble les faits phoniques non segmentaux
qui participent à l’organisation du lexique et de la syntaxe et qui assument un rôle déterminant dans
l’organisation de la sémantique d’un énoncé.
Cinzia Avesani propose la variation systématique de l’intonation de phrase (phrasing,
fraseggio intonativo), observée parmi tous les locuteurs d’une expérience de lecture de textes dont
l’objectif était l’obtention d’un modèle prosodique utilisable par un synthétiseur vocal, qui permet
de lever l’ambiguïté sur la portée de la négation.
Une phrase comme Guglielmo non beve perché è infelice peut signifier que Guglielmo ne
boit pas parce qu’il n’a pas la tête à faire la fête (la négation a une portée limitée au verbe de la
principale). Ou bien elle peut signifier que Guglielmo boit, non pas parce qu’il est malheureux, mais
pour une autre raison (la négation a une portée étendue à la subordonnée).
Cinzia Avesani s’appuie sur la théorie prosodique développée par Nespor et Vogel (1986) et
Pierrehumbert et Beckman (1988) et étudie comment les phénomènes intonatifs participent à la
désambiguisation de telles phrases. Selon Cinzia Avesani (1995), la mélodie intonative d’une
phrase est intimement liée à la structure prosodique et cette structure se manifeste directement dans
la réalisation de la courbe de Fo (fréquence fondamentale) de l’énoncé. En observant les contours
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intonatifs des énoncés, il est donc possible d’en déduire leur organisation prosodique. Les tons hauts
et bas structurés en accents principaux et accents de phrase indiquent respectivement quels sont les
éléments que la prosodie a rendu proéminents et quelle est l’organisation en constituants
prosodiques hiérarchisés.
VERSIONE 1 DI Guglielmo non beve perché è infelice
(Avesani : 2005)

(Guglielmo) (non beve) (perché è
H+L*
H* H+L*
H*
H+L*
H+L*
L-

infelice)
H+L*
H+L*
LL%

→ Guglielmo
↓ ↓
→ non beve
↓
↓
→ perché è infelice
La portée de la négation limitée (Guglielmo ne boit pas pourquoi ? parce qu’il est
malheureux) est réalisée en séparant l’énoncé en 2 syntagmes principaux portant chacun un accent
principal sur GugliElmo et sur infelIce et délimités par un accent de fin de phrase ; mais au sein des
accents secondaires on observe une discrimination entre les accents monotonaux et les accents
bitonaux qui permet de distinguer, au sein du 2ème syntagme principal, 2 syntagmes non beve et
perché è infelice :
(Guglielmo) (non beve) (perché è
infelice)
H+L*
H* H+L*
H*
H+L*
H+L*
H+L*
H+L*
LLL%
Attaque de phrase : [gu] à 250 Hz
Puis accent sur [ʎiel] (H+L)* avec une chute de 70Hz (de 220 à 150)
Accent sur [non] (H)* à 200 Hz
Accent sur [be] (H+L)* avec une chute de 60Hz
Accent sur [e] (H)* à 200 Hz
Accent sur [li] (H+L)* avec une chute de 60Hz et une chute L-L%
L’annotation ToBI [15] est un système de transcription de la prosodie conçu à l’origine pour
l’anglais (Beckman et alii : 1993) et dans une seconde version pour l’italien (ToBIt). L’accent
secondaire /Pitch accent /accento intonativo/ est l’association du ton (hauteur, Fo) à la syllabe
accentuée, il est représenté par le signe diachritique : *. L’accent principal /Phrase accent/accento
(tono) di sintagma/ identifie un syntagme intermédiaire composé d’au moins un accent secondaire
et un accent principal, il est représenté par le signe diachritique : -. L’accent de fin de phrase
/Boundary Tone/tono di confine/ identifie un syntagme intonatif composé d’un ou de plusieurs
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syntagmes intermédiaires, il est représenté par le signe diachritique : %. On lit dans cet exemple
deux accents monotonaux :
(H)* = pic local de Fo élevée, ton haut.
(L)* = ton réalisé dans la partie la + basse de l’extension mélodique du locuteur, souvent
sans variation considérable de Fo.
Et un accent bitonal :
(H+L)* = mouvement descendant dans la même syllabe
Et enfin (L-L)% qui indique un mouvement descendant simple (conclusion) que l’on peut
opposer à (L-H)% bas-ascendant indiquant la continuation, et caractéristique des phrases
interrogatives.
VERSIONE 2 DI Guglielmo non beve perché è infelice
(Avesani : 2005)

(Guglielmo) (non beve perché è infelice)
H+L*
H* H+L*
H+L*
H+L*
L(segment désaccentué)
→ Guglielmo
↓ ↓
→ non beve perché è infelice

La portée étendue de la négation (la raison pour laquelle Guglielmo s’adonne à la boisson
n’est pas son malheur, ce n’est pas parce que Guglielmo est malheureux qu’il boit) est réalisée en
désaccentuant le 2ème composant du 2ème syntagme principal et en associant l’accent nucléaire au
syntagme verbal de la proposition principale :
(Guglielmo) (non beve perché è infelice)
H+L*
H* H+L*
H+L*
H+L*
L(segment désaccentué)
Accent sur [non] (H)* à 240 Hz (+ haut que la version 1)
Accent sur [be] (H+L)* avec une chute de 60Hz (idem version 1)
Désaccentuation du segment suivant.
Ainsi, nous avons vu que, d’un point de vue fonctionnel, psychosystématique ou
phonologique, les accents d’intensité gérés par les variations de hauteur de la Fo liées à l’intonation,
participent à l’organisation de la sémantèse d’un énoncé en en structurant hiérarchiquement les
différents apports sémantiques. Pour expliquer le rôle de l’accent au sein des rapports
qu’entretiennent le sens et la forme, nous avons choisi une approche méthodologique qui s’appuie
sur la théorie psychosystématique de Gustave Guillaume, parce que cette façon de concevoir
rationnellement l’acte linguistique unifie le désordre apparent des divers types de discours, en les
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présentant comme les multiples manifestations possibles d’une organisation logique préexistente en
langue.
En situation de communication, comme en situation de déplacement dans l’espace, on
projette l’avenir. « Le cerveau simulateur utilise les souvenirs pour réaliser des opérations mentales
de prédiction. » [16] On plaque sur le discours un modèle préconstruit, comme on projette sur
l’environnement, ou sur tout objet, des prototypes perceptifs. Le filtre phonologique de notre langue
maternelle en est un exemple. Si le modèle est inexistant, il y a problème :
Afin de comprendre un concept de haut niveau, le cerveau normal accomplit l'équivalent
d'une transformation qui va laisser en arrière-plan les détails de sorte que le concept général
émerge. Cette façon de "court-circuiter" ne se produit pas chez les personnes atteintes d'autisme, et
métaphoriquement, elles perçoivent chaque feuille d'un arbre sans être capable de voir l'arbre entier,
a expliqué le docteur Nancy J. Minshew. [17]
La prosodie peut être ce modèle, ce qui nous en convainc est le fait que la prosodie est
acquise très tôt. Bénédicte de Boysson-Bardies rappelle que :
Le bruit de fond intra-utérin se situe dans des fréquences basses, ce qui limite son effet de
masquage […] L’intensité de la voix de la mère in utero n’est pas très éloignée de son intensité ex
utero […] La prosodie est particulièrement bien préservée : l’intonation de la parole enregistrée in
utero est parfaitement reconnue par les auditeurs adultes; il en va de même pour 30% des phonèmes
[…] Les nouveaux nés de quelques jours préfèrent écouter la voix de leur mère quand celle-ci est
présentée en concurrence avec celle d’une autre mère parlant à son bébé. Mais il faut que
l’intonation soit naturelle. Si l’on joue la bande à l’envers, la préférence de l’enfant ne se voit plus.
Cette préférence est liée aux aspects dynamiques de la parole maternelle, telle l’intonation, et non à
des aspects statiques des sons puisque ceux-ci sont préservés lorsqu’on fait passer la bande à
l’envers. […] Denise Mandel (1994) et ses collègues […] ont formé l’hypothèse que les indices
prosodiques détectés dès les premières semaines par les nourissons sont susceptibles de jouer un
rôle important en aidant l’enfant à organiser les informations de la parole. Ils ont donc testé la
discrimination de contrastes phonétiques dans des phrases. Les résultats de ces expériences
montrent que des bébés de 2 mois détectent mieux des changements de phonèmes lorsqu’ils sont
intégrés dans des petites phrases que lorsqu’ils se trouvent dans des listes de mots. […] De 5 à 7
mois, les bébés se livrent à des jeux de variations et d’imitation d’intonations. [18]
Les conclusions de la phonologie articulatoire et les résultats des phonologues italiens qui
les ont appliquées au cours des deux dernières décennies, semblent prendre la même direction que
celle de l’hypothèse proposée en 1980 par Alvaro Rocchetti : l’accent a pour but la valorisation du
sens. En italien, l’accent est souvent interne au mot qui n’a pas encore énoncé totalement la matière
formelle. Toutefois, l’accent marque la dernière syllabe porteuse de l’information de sens utile à la
communication. Il se positionne à la fin de l’apport sémantique qui représente une aide à la
compréhension du message. Quand la lecture de la totalité du sème risque d’apporter plus de
confusion que de compréhension, l’accent est déplacé. Nous tenons à souligner que lorsque l’accent
subit un déplacement, l’objectif recherché est toujours la clarté du message notionnel que porte le
mot [19]. Par voie de conséquence, il arrive que la position de l’accent, dans un même mot, varie
selon l’opinion de différents locuteurs italiens. L’étude de ces hésitations [20] démontre que les
variations de l’accentuation d’un même mot, sont les conséquences, visibles en surface, de
variations plus profondes, des différences sur le message notionnel existant entre différents
locuteurs pour un même mot. Par exemple, la connaissance de l’étymologie du mot microbo conduit
le locuteur lettré à positionner l’accent sur la pénultième (microbo) : d’origine française, ce mot se
compose d’un premier élément micro- (du grec mikros) qui signifie « minuscule » et qui est souvent
employé dans la terminologie scientifique et technique (microbilancia, microcosmo, microscopio
etc.), et d’un second élément -bo, ou -bio selon les prononciations, (du grec bios) qui signifie « vie »
(biografia, biologia, anaerobio etc.). Toutefois, cette dernière syllabe est morphologique (il microbo / i microb-i). Le dictionnaire de Zingarelli [21] propose microbio pour nommer un « micro28
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organisme animal ou végétal » et microbo pour désigner une « personne insignifiante ». Quand le
mot microbo est accentué sur l’antépénultième, le déplacement de l’accent interdit toute possibilité
de lecture de la composition scientifique ; alors que le mot du signifié scientifique microbio s’est
doté d’une diphtongue qui sépare la voyelle morphologique du sémantème. Pourtant, certains
locuteurs emploient le mot microbo avec le sens de microbio et l’accentuation peut donner lieu à
des variations. Un dernier exemple : la prononciation erronnée des non spécialistes du mot alcalino
au lieu de alcalino (qui « est un adjectif commun de relation en -ino issu de alcali, comme sale →
salino, argento → argentino" [22]) illustre la perte dans le champ lexical commun du substantif
alcali qui s’accompagne de l’impossibilité de dériver de ce dernier un adjectif. L’emploi d’un
suffixe diminutif par ceux qui se permettent la dérivation, démontre la réduction du champ
sémantique quand on passe de la notion portée par le substantif à celle de l’adjectif qui se limite à
exprimer les qualités liées à la notion de départ. Ces désaccords à propos du message notionnel d’un
mot se répercute sur l’analyse de la construction du sens, et donc sur la position de l’accent.
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CIRRMI/SELOEN, 2008, p. 111-141.
[2] Le mot-en-puissance résulte de la construction en langue qui sélectionne et associe les éléments
constitutifs de la langue (éléments radicaux) tels que préfixes, radicaux et suffixes. Le mot-en-effet
est l’élément constitutif du discours. Pour une définition plus approfondie, voir : BOONE A. et
JOLY A., Dictionnaire terminologique de la systématique du langage, Paris/Montréal,
L’Harmattan, 1996.
[3] ROCCHETTI A., Sens et forme en linguistique italienne : études psycho-systématiques dans la
perspective romane, Thèse de Doctorat d’État, Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 1980, p. 425-430.
[4] GARDE P., L’accent, Paris, PUF, 1968.
[5] Exemples proposés par Paul GARDE, ibid., p. 125 ; puis repris par Alvaro ROCCHETTI, op.
cit., p. 429.
[6] Historiquement, bambino vient de bambo qui, en italien ancien, avait le sens d’ « enfant »,
« idiot » (XIIIe siècle) ; bamb- et bimb- de bimbo étaient en concurrence sur le territoire toscan et
dans le langage poétique (CORTELAZZO M., Paolo ZOLLI P., DELI, Bologna, Zanichelli, 1988).
Dans le système de la langue italienne contemporaine, bamb- a été substitué par bambin- dans
lequel on ne lit plus le diminutif étymologique. Ce qui est confirmé par la synonymie entre bimbo et
bambino (d’après le dictionnaire ZINGARELLI). Il arrive même, dans l’usage régional (par
exemple à Rome), que le signifié de bimbo se limite à « petit enfant », de telle façon que le mot qui
contient étymologiquement le diminutif se retrouve à représenter le concept de taille supérieur.
[7] et [8] POP S., Grammaire roumaine, Berne, A. Francke, 1948, p. 39.
[9] ROSSI M. & ANTONETTI P., Précis de phonétique italienne, Aix-en-Provence, La Pensée
Universitaire, 1970, p. 84.
[10] GARDE P., op. cit., p. 61 et 94-95. Et avec lui : ROSSI M., « Le français, langue sans
accent ? » in Studia phonetica, Montréal, vol. 15, 1980, p. 39.
[11] Cinzia AVESANI, intervention pour la Scuola estiva 2006 dell’AISV, septembre 2006
(diaporama disponibile sur le site internet dell’Associazione Italiana delle Scienze della Voce :
aisv2006.fbk.eu/temi.html).
[12] ROSSI M. & ANTONETTI P., op. cit., p. 81, fig. 12.
[13] AVESANI C., VAYRA M. e alii, « Accentazione, deaccentazione e struttura informativa », in
Piero COSI, Misura dei parametri, aspetti tecnologici ed implicazioni nei modelli linguistici, Atti
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del 1° Convegno Nazionale AISV 2004, Università di Padova, 2-4 dicembre 2004 a cura di Piero
Cosi, Roma/Padova, Istituto di scienze e tecnologie della cognizione, sezione di Padova "Fonetica e
dialettologia", 2005, p. 287-309.
[14] AVESANI C., VAYRA M. e alii, « Accentazione, deaccentazione e struttura informativa » ,
op. cit., p. 287-309.
[15] AVESANI C., COSI P., et alii, « Definizione ed annotazione prosodica di un database di
parlato-letto usando il formalismo ToBI », in Piero Cosi, Misura dei parametri, op. cit., p. 4-8.
[16] BERTHOZ A., Le sens du mouvement, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 289.
[17] CARLUCCI D., « Câblage du cerveau dans l’autisme », article sur les recherches sur les
processus cognitifs de Marcel JUST, Nancy J. MINSHEW et John A. SWEENEY de l’Université
de Pittsburgh, traduction française de Laurence FURIC, Merion Publications, Advance for SpeechLanguage Pathologists & Audiologists, vol. 9, n°1, 4 janvier 1999, texte disponible sur le site de
l’association Aide à l’Enfance Autiste.
[18] BOYSSON-BARDIES B. de, Comment la parole vient aux enfants, Paris, Poches Odile Jacob,
2005, p. 35, 33, 40 et 253. C’est nous qui soulignons.
[19] Si vous cherchez l’explication de l’accentuation d’un mot italien précis, nous vous conseillons
de consulter notre thèse de doctorat, dans laquelle l’étude de trois corpus différents nous a permis
d’embrasser presque la totalité des cas particuliers d’accentuation. Notre thèse est accessible en
ligne sur le site de l’Université de Provence : http://www.univ-provence.fr/gsite/Local/deptitalien/dir/thesesaffi/Tome1.pdf
[20] SAFFI S. (DUBAIL-SAFFI S.), La place et la fonction de l’accent en italien, Thèse de
Doctorat, Sorbonne Nouvelle-Paris3, 1991, p. 362-378.
[21] Il nuovo Zingarelli, Bologna, Zanichelli, 1988, 4° ed.
[22] SERIANNI L., Grammatica italiana, italiano comune e lingua letteraria, Torino, UTET, 1989,
p. 62.
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LE MARIAGE DANS LE LIVRE II DES ELÉGIES DE JANUS PANNONIUS
MARRIAGE IN BOOK II OF THE ELEGIES OF JANUS PANNONIUS
CĂSĂTORIA ÎN CARTEA A II-A A ELEGIILOR LUI JANUS PANNONIUS
Béatrice CHARLET-MESDJIAN
Aix-Marseille Université et CAER
Email: beatrice.charlet@neuf.fr
Abstract
The Marriage in Janus Pannonius’Elegies II. Between 1447 and 1453, Janus Pannonius
composed four elegies about the marriage : an epistula (Eleg.II,12) and three epithalamia for the
weddings of three girls : a member of the famous Costabili of Ferrara and two daughters of
Guarino da Verona (Eleg. II, 14 ; 15 ;16). But Janus didn’t choose the distich, as Pontano did, in
order to express a specific form of lyrism : the nuptial lyrism. The young poet took from his master
Guarino the pattern of the epithalamic encomium in prose ; but, while Guarino’s Laudatio of the
Marriage praised the honestas, utilitas and iocunditas of the nuptial institution, Janus omitted the
pleasures of Hymenaeus. So this elegiac point of view about wedding is in keeping with his criticism
of the elegiac love expressed in the poetic debate Janus Pannonius had with his Ferrarian
colleague, the poet Tito Vespasiano Strozzi.
Key-words: Latin Humanism, Quattrocento, Encomium, Epithalamium, Elegy, Janus Pannonius,
Guarino da Verona, Tito Vespasiano Strozzi
Cuvinte cheie: umanism latin, cultura italiană din sec. XV, enconium, epitalam, elegie, Janus
Pannonius, Guarino da Verona, Tito Vespasiano Strozzi
Dans l’édition Teleki, le livre II des Elégies de Janus Pannonius regroupe vers sa fin une
série de poèmes qui ont pour thème commun le mariage [1]. Il s’agit d’une épître à un certain
Antonius à propos du mariage, douzième pièce du livre II des Elégies, longue de 43 distiques, et de
trois épithalames composés pour les noces de ferraraises renommées : Margherita Costabili et deux
des filles de Guarino de Vérone, Flordemilia et Libera, avec le milanais Matthaeus Herba pour la
première et les ferrarais Gugliemus Calefinus et Salomon Sacratus pour les enfants du maître
humaniste de Janus. Ce sont les élégies 14, 15 et 16 de respectivement 22, 45 et 27 distiques. Le
contexte de composition de ces poèmes et leur analyse littéraire mettront en évidence, outre les liens
de Pannonius avec les Italiens, Ferrare et Guarino, sa conception du mariage et les options
génériques qui en découlent.
L’ensemble de ces textes appartient à la période italienne de Pannonius et a donc été
composé entre 1447 et 1453. Janus était alors âgé de 13 à 19 ans [2]. Il est d’ailleurs qualifié par
Teleki, à la période où il écrit les épithalames des sœurs Guarini, de peradolescentulus [3]. D’après
le contenu de leurs invocations, ces trois épithalames ont probablement été déclamés lors des
festivités de mariage. En effet, l’élégie 14 invoque Hyménée dont le chant est réservé d’après
l’épître sur le mariage au jour même de la cérémonie [4]. Quant aux invocations des poèmes
nuptiaux des filles de Guarino, elles s’adressent entre autres aux invités de la noce : le duc interpellé
dans les élégies 15 et 16 - et présenté dans le quinzième comme un substitut d’Hyménée, d’Apollon
et des muses (15, 1-10 ; 16, 3-4) – [5], Guarino apostrophé uniquement dans la seizième élégie (v. 5
à 10) [6]. Enfin, l’assistance anonyme dont l’écoute est sollicitée aux vers 11 et 12 de la quinzième
pièce et dans son dernier pentamètre (v. 90) [7].
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Le destinataire de l’épître élégiaque, Antonius Maria, est cité parmi les Maecenates, amici et
beneuoli Iani Pannonii sans autre précision [8]. La seule information supplémentaire le concernant
provient du propempticon élégiaque qui suit immédiatement l’élégie 12 du livre II et qui nous
apprend que cet Antonius Maria se rend directement à Rome où il est unanimement apprécié, en
particulier par le pape [9]. Quant à la date plus précise de cet éloge du mariage, rien ne nous la
laisse deviner et nous ne pouvons même pas affirmer qu’il est nécessairement antérieur aux
épithalames comme le laisserait supposer l’ordre de l’édition ; car l’expérience nous a prouvé, à
propos des échanges de Pannonius et de Strozzi, que l’ordre suivi par Teleki n’était pas toujours
strictement chronologique [10].
La mariée célébrée par la quatorzième élégie est, pour sa part, issue d’une des plus nobles
familles ferraraises. La mère de Tito Strozzi, Costanza, appartenait elle aussi à la famille Costabili
et, en l’épousant, l’année même où il était devenu citoyen de Ferrare (1399), Giovanni Strozzi
voulait sans doute consolider sa position sociale au sein de sa nouvelle patrie [11] D’après
Sabbadini [12], une Margherita Costabili se serait mariée en mai 1452 et Battista Guarini aurait
prononcé à cette occasion devant Frédéric III de retour à Ferrare un épithalame en son honneur.
1452 serait une date plausible et il serait par ailleurs tout à fait concevable que Janus, en même
temps que le fils de Guarino qui lui était le plus proche, aux dires de Sabbadini [13] et par l’âge et
par les capacités intellectuelles et par leur communauté de vie et d’études sous la houlette
« paternelle », ait pu déclamer pour cet événement un poème nuptial concurrent ou complémentaire
à celui de Battista [14].
Sabbadini dit que le culte de Janus pour Guarino s’étendait à toute sa famille au point qu’il
ne se contentait pas de louer son maître, mais qu’il chantait aussi les heurs et malheurs de la
maisonnée entière. Il cite en exemple, à ce propos, d’une part l’épitaphe de Taddea, la femme de
Guarino, et de l’autre, les épithalames de Flordemilia et Libera. La date précise de leurs noces n’est
pas connue. Néanmoins la confrontation des deux textes permet une datation relative. En effet, la
comparaison de leur longueur, de leur disposition et de leur contenu permet de supposer que
l’édition Teleki se conforme ici à l’ordre chronologique et que le poème nuptial de Flordemilia
serait antérieur à celui de sa sœur. En effet, dans l’épithalame de Libera, plus bref que celui de
Flordemilia (vingt-sept distiques contre quarante-cinq), le traitement de l’éloge paternel n’est pas
identique. Dans l’épithalame de Flordemilia, l’éloge de Guarino prend la forme d’un panégyrique
exhaustif de la vie, de l’œuvre et de la gloire éternelle et universelle de l’humaniste Guarino
(Eleg.II, 15, 51-84) [15]. En outre ce panégyrique est développé dans une partie séparée dont la
dimension, trente-cinq vers, égale celle de l’éloge des deux époux réunis (éloge du mari : quinze
vers [v.13-28], de la femme : vingt vers [v.29-49]) [16]. Autrement dit, il constitue, à lui tout seul,
la seconde moitié du texte. En revanche, dans l’épithalame de Libera, Guarino est essentiellement
loué pour sa clairvoyance dans le choix de l’époux de sa fille [17] et non pour son humanisme,
qu’un seul distique souligne en rappelant son rôle dans la Renaissance du latin [18]. Et, s’il est vrai
que Guarino est bien cité, plus ou moins longuement, dans tous les mouvements du texte
(invocation [19], éloge du futur époux et de la future épouse) [20], aucune partie n’est réservée à
son éloge exclusif et circonstancié. Or cette uariatio dans la topique et dans la disposition ne saurait
se comprendre que comme la preuve d’un traitement antérieur du sujet. D’ailleurs, Janus Pannonius
explique lui-même, à la fin de l’épithalame de Libera, la brièveté de l’éloge consacré à son père,
Guarino, par l’existence d’un poème plus ancien composé par lui en l’honneur de l’humaniste
véronais [21]. Bien entendu, on pourrait voir là une allusion à la silve panégyrique, mais je crois
plutôt que Pannonius pense à l’éloge de Guarino dans un poème de même genre, soit dans
l’épithalame de Flordemilia.
Quoi qu’il en soit, en 1460, lors de la mort de Guarino, son testament mentionne Flordemilia
et Libera comme ses deux seules filles mariées [22]. Ce sont sans doute les filles aînées de Guarino,
puisqu’elles portent respectivement le prénom de leurs deux grand-mères, maternelle et paternelle.
Et, si nous n’avons pas davantage d’information à propos de Flordemilia, nous sommes, en
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revanche, mieux renseignés sur Libera. En effet, cette dernière naît peu après l’arrivée de Guarino à
Ferrare fin 1429 ou début 1430 et nous savons que son baptême contribue à sceller les liens de
l’humaniste avec Ferrare, puisque Niccolò d’Este y assiste et que le parrain choisi fait partie de la
famille ferraraise des Ziololi qui, la première, a œuvré pour le recrutement de Guarino par le
marquis [23].
Le discours de Teleki dans sa Vie de Janus sur Libera me semble sujet à caution, car il fait
de la jeune fille un des amours du formosulus adulescens parmi bien d’autres sur lesquels il passe
[24]. Or, rien dans l’épithalame de Libera ne laisse supposer une telle attirance. Au contraire l’éloge
de Libera est le plus succinct des éloges de jeunes mariées. En effet, il ne s’étend que sur quatre
vers (v. 39-42) [25]. À titre comparatif, celui de sa sœur se développe sur vingt vers (Eleg. II, 15,
29-48) [26] et celui de Margherita Costabili sur une douzaine au total. Celle-ci est d’abord louée
avec son époux des vers 11 à 22 d’Elegia II, 14, puis seule, pour sa beauté qui éclipse la beauté des
autres jeunes filles, telle la lune éclipse le soleil, des vers 23 à 26 de la même pièce [27]. En outre,
il serait facile de démontrer que l’éloge de Libera n’est que le résumé ou le sommaire des qualités
que Pannonius réclame pour l’épouse parfaite [28] et qu’il reconnaît à sa sœur Flordemilia et à la
noble Margherita Costabili. Enfin l’éloge de Libera, à peine ébauché, est aussitôt remplacé par celui
de Guarino [29]. La femme en général, comme l’illustre Libera, n’a d’autre liberté en matière du
choix de son propre époux que de se conformer à celui de son père.
Cet exemple suffit à montrer que le mariage célébré par l’élégie pannonienne n’est
nullement un espace d’épanouissement d’une forme particulière de l’amour : l’amour conjugal et
familial, mais un établissement social sanctifié par Dieu. En effet, d’Amour, il n’en est question que
dans le cortège de Vénus [30], de manière purement formelle et mythologique, et les époux ne sont
nulle part loués pour leur capacité de séduction. On met en avant leur noblesse et la qualité de leurs
ascendants et géniteur, leurs vertus morales, leur éducation aux arts libéraux pour les hommes, aux
activités plus spécifiquement féminines de tissage et de filage pour les filles. Et la beauté, si elle
n’est généralement pas oubliée, semble toutefois passer au dernier plan. En tout cas, sa description,
extrêmement limitée, ne s’écarte guère des canons traditionnels et n’est jamais empreinte de la
moindre sensualité.
Tous les topoi développés par Janus - que ce soit son argumentaire en faveur du mariage (ô
combien schématique !) [31], son raisonnement sur l’âge idéal de l’époux (plus de 30 ans !) [32],
ou encore ses invocations finales à Dieu – [33] présentent le mariage comme l’institution sociale
qui consacre, avec la bénédiction divine, l’union raisonnable et pacifique de deux familles et non
celle de deux individus que lie l’amour. Ainsi, de la part de Janus, le choix du mètre élégiaque pour
l’épithalame n’a nullement la signification qu’il aura plus tard chez Pontano [34]; et son épître
élégiaque à Antonius Maria en faveur du mariage est en parfaite cohérence avec sa position contre
l’amour élégiaque dans le débat qui l’oppose à Tito Vespasiano Strozzi [35].
Enfin une dernière référence me semble s’imposer : il me paraît indispensable de comparer
le discours sur le mariage de Janus et ses épithalames, en distiques élégiaques, aux discours de
mariage de Guarino qui constituent la majeure partie de son œuvre et dont on trouve l’analyse chez
Sabbadini [36].
Les discours de mariage de Guarino, qui se fondent principalement, d’après Sabbadini, sur
le pseudo-Denys [37], sont tous très brefs et construits sur un schéma unique en deux parties : une
première partie d’éloge du mariage sous le triple aspect de l’honestas, de l’utilitas et de la
iocunditas et une seconde consacrée à l’éloge des époux. Sabbadini prend pour exemple le discours
de mariage prononcé par Guarino à Vérone pour les noces de son élève Silvestro Lando. Dans
l’exorde, Guarino se félicite de l’occasion qui lui est offerte de démontrer sa bienveillance envers
l’époux. Dans le corps du discours, il met en évidence:
- L’honestas du mariage qui éduque à la chasteté et qui, en accouplant légitimement
l’homme à la femme, freine ses appétits et ne le laisse pas euagari more ferarum.
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- Son utilitas, en tant qu’il est la semence de l’État et le fondement de la Cité et parce qu’il
élargit les relations de parenté et d’amitié des époux.
- Enfin, en troisième lieu, sa iocunditas parce que l’hymen permet de ‘connaître le doux
nom de père’, comme l’a chanté le poète Claudien [38], et que, en unissant deux personnes pour
n’en faire qu’une seule, le mariage partage leur douleur et redouble leur joie.
À cette première partie s’ajoute l’éloge des époux pour leurs qualités propres comme pour la
famille dont ils sont issus. En conclusion, il souhaite bonheur, concorde et longévité aux époux pour
leur permettre de voir non modo filios sed et pignora cara nepotes.
Or il me paraît évident que Janus s’inspire du modèle guarinien, tout en l’adaptant aux
circonstances et à sa propre sensibilité de tout jeune homme. Ainsi son souci d’être bref, à la
manière de Guarino dans ses épithalames en prose, s’exprime dans la conclusion de deux de ses
épithalames sur trois [39] et, effectivement, ses trois poèmes nuptiaux sont plutôt courts.
Comme chez Guarino, l’éloge est au cœur du discours de Janus sur le mariage. Seule l’épître
à Antonius Maria comporte une première partie qui loue le mariage en tant que tel ; mais les
épithalames font tous l’éloge des époux tandis que l’épître adressée à Antonius Maria, au moment
où il a pris la décision de se marier, sans avoir encore choisi l’heureuse élue, dresse un portrait de la
candidate idéale en accord avec l’éloge des qualités propres à Antonius.
Enfin, comme Guarino, Janus loue le mariage et les mariés sous le triple aspect de
l’honestas, de l’utilitas et, dans une moindre mesure à vrai dire, de la iocunditas. Comme Guarino,
il met l’accent sur la chasteté des époux, en particulier de la femme, en faisant de l’adjectif castus-a
leur épithète de nature. Ainsi, dans le premier distique du développement d’Eleg. 14, Matthaeus
Herba et Margherita Costabili sont définis par la chasteté : Te duce, pulcher Hymen, Matthaeo
Iungitur Herbae,/ Costabilis casto, casta puella, uiro (9-10). Et, dans le distique où Janus énonce
les qualités de Libera, c’est ‘sa chaste pudeur’ (castusque pudor) qui est citée en premier (Eleg. II,
16, 41). De même encore, le commentaire du prénom de Flordemilia qui inaugure son éloge chante
en ces termes sa pudeur : Vt flos, de mille una graui redimita pudore,/ Inter matronas nomen adepta
micat (Eleg. II, 15, 33-34). Et, parmi ses qualités, se trouvent tout d’abord reconnues sa forma
decens, don de la belle Cythérée, et sa sacra pudicitia, offerte en présent par Diane (v. 35-36). Enfin
Janus demande à Vénus de choisir pour Antonius, plus chaste qu’Hippolyte, une femme aux mœurs
plus chastes que celles de la Lucrèce romaine (Fac seruet castos, plus quam Lucretia, mores,/
Quippe uir est ipso castior Hippolyto [Eleg. II, 12, 69-70]). Plus généralement, les qualités morales
des époux sont davantage mises en valeur que leur apparence physique. Le cas le plus flagrant en
l’espèce est celui de l’éloge de Salomon Sacratus, le mari choisi par Guarino pour sa fille Libera.
En effet, les vertus de Salomon sont complaisamment détaillées au début du développement (Eleg.
II, 16, 11-6):
Ipse est Salomon, quem praesto hic stare uidetis,
Cui semper cordi est intermereta fides
Vir locuples, facilis, iustus, sectator honesti,
Antiquo prudens nec Salomone minus
Non cupiebat opes ; quas si illi fata dederunt,
Fundit non parca, munera multa manu.
En revanche, il n’est fait allusion à son physique qu’à propos de son âge en un unique
pentamètre, le vers 37, pour vanter, non sa beauté, mais la vigueur de ses trente ans passés (Namque
senectutem citra est, ultraque iuuentam,/ Corporis hinc pollet uiribus, inde sapit [Eleg. II, 16, 3738]).
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Comme Guarino, Janus insiste aussi sur l’utilité sociale du mariage. Tel est le sens de
l’argumentaire en faveur du mariage qu’il présente de manière abrupte et péremptoire en trois
distiques dans la première partie de la douzième élégie du livre II (v. 7-12) :
Ipse Deus fertur lectum statuisse iugalem,
Cum lutulenta hominem composuisset humo.
Neue aliquis seros remaneret in annos,
Romanae cautum legibus urbis erat.
Ergo et Romulidis sacratae uincula taedae,
Constat et aeterno complacuisse Deo.
Telle est aussi la raison pour laquelle les origines et la famille des époux, à côté de leurs
valeurs propres, revêtent une si grande importance. Ainsi la promise d’Antonius doit être non
seulement exempte de défaut physique et moral, mais aussi d’une noblesse égale à celle de son
époux (Effice praeclaris sponsum uirtutibus aequet,/ Labe uacent mores, corpora labe uacent
[Eleg. II, 12, 63-5]). Et, sans parler du cas particulier de l’éloge de Guarino qui occupe exactement
la moitié du développement de l’épithalame de Flordemilia, l’éloge de la famille des conjoints est
une topique obligée des trois épithalames composés par Janus. Ainsi, dans la quatorzième élégie,
après avoir vanté dans l’éloge commun des deux époux (v. 11 à 22) la générosité de leur lignée
paternelle et maternelle (v. 15-20) [40], Janus revient, à propos de Margherita, sur les qualités
morales et les missions diplomatiques de son père, Bartholomeus (v. 27 à 32) [41], puis fait l’éloge
des Costabili en général (v. 33 à 36) [42]. De même l’éloge des époux des sœurs Guarini comporte
toujours une partie consacrée à la louange de leur famille, très développée dans le cas de Salomon
Sacratus, à la fois pour compenser le bref éloge de Guarino et démontrer l’excellence du choix de
celui-ci, quand il a fallu désigner un époux pour sa fille (Eleg. II, 16, 17-30) [43].
En revanche, la iocunditas est l’aspect du mariage sur lequel Janus n’insiste guère. Si les
divinités de Vénus et d’Hyménée sont invoquées, les plaisirs du mariage en revanche sont peu
présents dans les épithalames de Janus. Une seule fois, Janus prie Dieu d’accorder aux époux les
joies du mariage, sinon il ne demande pour eux dans ses prières finales qu’une union paisible et
placée sous d’heureux auspices [44]. En outre, cette exception se trouve dans l’épithalame de Libera
où il est dit explicitement que l’union est le fruit d’un arrangement du père de la mariée, et non du
désir de Libera, et que le marié choisi par Guarino n’est pas de la première jeunesse et, en tout cas,
nettement plus âgé que sa future épouse. C’est pourquoi je crois que cette prière finale et l’appel
aux plaisirs du mariage sont destinés à compenser l’austérité du propos qui concerne l’ensemble de
l’élégie.
Janus Pannonius, avant Pontano, choisit, pour ses poèmes nuptiaux et son épître poétique en
faveur du mariage, le distique élégiaque. Néanmoins, contrairement à ce que laisse entendre Teleki
à propos des sentiments qu’aurait suscités Libera dans le cœur du tout jeune élève hongrois de son
père, ces textes ne sont pas, à mon sens, l’expression d’une inspiration personnelle, mais le produit
simplifié de l’encomium épithalamique tel que pratiqué, en prose, par Guarino de Vérone, selon les
préceptes des rhéteurs. De fait, les épithalames comme l’élégie de coniuge ducenda participent de
l’effort rhétorique déployé par le contubernalis hongrois pour se faire reconnaître de la société
ferraraise, et plus largement italienne. Dans cette perspective et en accord avec son âge et les
positions qu’il prend à la même époque contre l’amour élégiaque dans le débat qui l’oppose à Tito
Strozzi, Janus Pannonius prône une conception du mariage où l’honnêteté et l’utilité ont plus de
place que l’agrément, la morale rigoureuse, plus que l’amour conjugal.
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pseudo-Denys. Sur la théorie rhétorique du discours de mariage et de l’épithalame, voyez Laurent
Pernot, La rhétorique de l’éloge dans le monde gréco-romain, 2 vols (Paris : Institut d’Études
Augustiniennes, collection des Études Augustiniennes, série Antiquité 137-138, 1993), vol. 1, pp.
98-99 et p. 275.
[38]. Claudien écrit en effet, à propos de Pluton (De Raptu Proserpinae. I, 35-6) :
Inpatiens nescire torum nullasque mariti
Illecebras nec dulce patris cognoscere nomen.
« Il ne supportait plus de ne pas connaître l’hymen et d’ignorer
Le plaisir d’être époux et le doux nom de père. »
Texte et traduction de Jean-Louis Charlet (Paris : C.U.F., 1991).
[39]. Sed mora longa foret percurrere singula uerbis,/ Nec caperet tantum, grande uolumen, opus./
Finem igitur faciam, uidear ne longior aequo,/ Sermonem longum non amat hora breuis (Eleg. II,
14, 37-40, éd. Teleki, vol. 1, p. 424). Finem igitur praestat longis imponere uerbis,/ Ne reus
immensae garrulitatis agar (Eleg. II, 15, 85-6, éd. Teleki, vol. 1, p. 429).
[40]. Voyez la première citation de la note 27.
[41]. Ne tamen ignores, cuius sit nata parentis ;/ Costabilis genuit Bartholomeus eam,/ Vir grauis et
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[43]. Hunc autem genuit, talique superbit alumno,/ Sacrata haud falso nomine dicta domus ;/ Qua
non hac tantum nulla excellentior urbe,/ Sed ferme tota floret in Ausonia. / Haec Maiola fuit prius
appellata propago,/ Cum coleret terras, Parma beata, tuas./ Iam bis centenos exegit Cynthius
orbes !/ Vt liquit patrium seditione solum./ Pars inde anguigeram, pars hanc migrauit in urbem,/
Ornauitque altis, oppida bina uiris./ Sunt huic tot clari, tanta de stirpe nepotes,/ Sunt Priamus,
fratres, Laomedonque simul. / E quibus ille reos, aegrotos iste tuetur. Has illis artes magnus Apollo
dedit.
[44]. Sat fuerit Diuos miti rogitasse precatu,/ Vt tribuant istis, omnia laeta, toris (Eleg. II, 16, 534). Citation à comparer aux vers conclusifs des deux autres épithalames de Janus Pannonius donnés
à la note 33.
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Abstract
The purpose of my article is to analyse the language utilized by the media as a
representation of the evolution of the rapports existing between social and linguistic changes.
Starting from two articles from 1978 and 1996 I would like to reveal the linguistic characteristics of
each period. The linguistic material described has hybrid features being situated between
institutional political discourse and ordinary discourse practices. Thus, the printed media are the
privileged place used to identify lexical habits concerning politics. The main conclusions of this
analysis are connected to the dynamics of linguistic modifications. During the 1970’s, one could
notice the correspondence between political stability and linguistic stagnation while during the
1990’s, language (mainly political vocabulary) proved to be unstable and innovative. In this way,
these lexical changes are the logical product of a restructuring phase of the partisan offer.
Key words: printed media, political language, elections, political violence, journalism.
Cuvinte cheie: presa scrisă, limbaj politic, alegeri, violenŃă politică, jurnalism
Il est faux de penser que l’usage du langage humain se caractérise par la volonté ou le fait de
vouloir apporter de l’information. N. Chomsky
Le discours n’est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination,
mais ce pour quoi, ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s’emparer.
M. Foucault, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, p. 12
Depuis plusieurs décennies, les spécialistes se préoccupent de l’état de santé de la langue
italienne, les changements linguistiques étant souvent examinés, dans une perspective normative, en
termes d’appauvrissement, de non respect de la norme linguistique, et parfois d’imbarbarimento. La
définition de l’italien comme d’une lingua selvaggia, remonte par exemple au début des années
quatre-vingt [2] . Dans un ouvrage plus récent, Ornella Castellani-Polidori utilise une métaphore
assez efficace : l’italien ne serait rien d’autre qu’une lingua di plastica [3]. Même lorsque la
perspective normative est écartée, on souligne la souplesse d’une langue qui laisse souvent les
observateurs désarmés face à la rapidité de ses transformations.
Au-delà d’une réflexion d’ordre général sur le système linguistique italien (qu’on se gardera
bien d’entreprendre dans le cadre nécessairement limité qui est le nôtre), le langage véhiculé par les
médias, et par la presse quotidienne en particulier, représente l’un des secteurs où il est possible de
repérer aisément un certain nombre de ces modifications, tout en permettant de cerner le rapport
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entre changements sociaux et changements linguistiques. S’il est clair, en effet, que le langage est
indissociable des êtres sociaux qui le mobilisent et de ses contextes d’apparition, la prise en compte
des pratiques langagières invite à une réflexion plus large (sociologique, anthropologique et
historique) sur la société italienne contemporaine.
Bien que les interrogations à l’origine de notre recherche s’inscrivent dans cette ample
problématique, notre analyse se donne un but plus limité : à partir de deux échantillons d’articles de
presse, se situant à deux moments importants de l’histoire italienne contemporaine, relever le
schéma lexical dominant à chaque époque et répertorier les changements dans les habitudes
linguistiques. De cette préoccupation découle le choix d’analyser des articles du Corriere della
Sera, car ce quotidien représente (avec la Repubblica et, en moindre mesure, La Stampa) le journal
de référence de la politique italienne. Deux campagnes électorales ont été prises en compte, celle du
printemps 1979 et celle de 1996, périodes qu’on a l’habitude d’évoquer par deux expressions très
éloquentes : Anni di piombo et Seconda Repubblica [4]. Il était en effet particulièrement intéressant,
en ce qui concerne la fin des années soixante-dix, d’aller voir dans quelle mesure la violence dans le
climat politique pouvait ou non se refléter sur la langue employée dans la presse. En revanche, pour
la période qui a vu le déclin de ce qu’il est convenu d’appeler la Prima Repubblica, on a voulu
enquêter sur les liens entre la destructuration de l’ancien système de partis et la manière dont
aujourd’hui on parle de la politique en Italie.
Le matériau langagier objet de notre étude a un statut hybride. Notamment à cause de la
grande place occupée par l’actualité politique au sein de la presse quotidienne et du fait que le
journalisme italien est par tradition un journalisme d’opinion, il est impossible d’opérer une
distinction nette entre langue de la politique et langue des journaux. À mi-chemin entre discours
politique constitué et pratiques discursives communes, la presse écrite est de ce fait le lieu privilégié
de repérage des habitudes lexicales concernant la politique. Ces deux types de langage sont par
ailleurs souvent perçus par le sens commun comme étant des jargons incompéhensibles, ce qui est
exprimé par deux termes très répandus à connotation négative : politichese et giornalese. Les
journalistes eux-mêmes sont d’autre part conscients d’être à la fois les promoteurs et les victimes de
vagues linguistiques et d’habitudes parfois répréhensibles [5].

LA CAMPAGNE ELECTORALE DU
PRINTEMPS 1979
La première étape de notre travail a été de répertorier les sujets majeurs autour desquels on a
débattu dans le mois qui a précédé le vote. Cette phase préalable de classification des thèmes a
rendu l’étude des modes discursifs, du type de vocabulaire employé, des registres, du ton, plus aisée
à effectuer. Dans cette campagne, telle qu’elle a été rapportée par le Corriere della Sera, quatre
thèmes principaux sont repérables :
1)Le dopo-voto, les discussions autour du résultat du vote, du gouvernement possible, des
alliances entre partis, etc. A ce premier thème est directement lié le deuxième.
2)La questione PCI, la possibilité d’une éventuelle participation directe du parti communiste
au gouvernement.
3)L’autorità dello stato. Ce sujet est strictement lié au terrorisme, mais nous le verrons, ce
phénomène influence le débat politique de manière indirecte : il n’est pas souvent traité en tant que
tel, mais par thèmes interposés.
4)Les elezioni et tout ce qui est lié à la compétition électorale.
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1-L’intérêt majeur de la compétition électorale de 1979 concernait tout d’abord le type de
gouvernement qui sortirait de la consultation. Le plus grand nombre d’occurrences de ce corpus est
réservé à dopo-voto, formule di governo, nodo del governo, etc. À ce type d’expressions, on peut
ajouter les différentes formules de coalitions de gouvernement proposées par les partis politiques :
intesa a cinque, solidarietà nazionale, solidarietà democratica, unità nazionale. C’est le
vocabulaire du compromis, du débat, de l’ouverture et de la disponibilité vis-à-vis des adversaires
politiques qui marque les discussions autour de ce thème : confronto, disponibilità, contratto,
proposte:
suggerire la possibile soluzione governativa (6 mai) ; i socialisti sono disposti a collaborare
(6 mai) ; la DC è interessata alle proposte socialiste (10 mai) ; creare le condizioni perché il PSI
possa accettare l’invito a camminare insieme (26 mai) ; PSI disposto a governare con nuove intese
(29 mai).
On retrouve certains mots-clés des saisons politiques précédentes et l’on commence à
repérer ceux des années à venir [6] . C’est ainsi que les « résidus » d’un langage politique, qui n’est
donc pas tout à fait révolu, comme convergenza [7], côtoient des termes qui feront florès dans les
années suivantes, comme governabilità. Celle-ci constituera en effet un des termes du débat
politique dans les années quatre-vingt.
De manière globale, il nous semble que les choix lexicaux visent à montrer à la fois la
difficulté des problèmes auxquels les hommes politiques sont confrontés et leurs capacité et volonté
de les résoudre. Dans l’édition du 2 mai 1979, le nodo del governo est présenté comme
irrisolvibile[8] puisqu’il s’agit de questioni intricate e scottanti. On assiste à un monotono ripetersi
di contrastanti proposte di formule governative. Les discussions entre les partis sont un « dialogo
tra sordi ». Des métaphores météorologiques ou sportives expriment la difficulté de la situation et
contribuent à créer des attentes:
nessuna schiarita sul dopo-voto (2 mai) ; maratona del vertice DC (2 mai).
Cependant, tous les efforts des partis politiques semblent concentrés dans le but de trouver
une solution au problème de la composition du gouvernement:
alla ricerca di maggioranze omogenee (16 mai); è indispensabile che la solidarietà
democratica non si esprima più solo in un accordo di maggioranza, ma in una coalizione di governo
(6 mai) ; Longo propone a DC, PSI e PRI, un patto a quattro (31 mai).
Le type de lexique auquel on a recours pour exprimer les tractations, directes et indirectes,
entre les partis nous paraît assez significatif du climat et des rapports de force. Les mots tattica et
strategia, appartenant au vocabulaire de la guerre, sont moins usités que gioco et d’autres
expressions qui y sont liées :
Il vero gioco che si sta intrecciando tra i due partiti maggiori (12 mai); riesce ancora a fare
l’asso pigliatutto (20 mai) ; a due settimane dal voto carte in tavola (20 mai).
2- On se déplace sur un registre complètement différent lorsque le thème est la questione
PCI. Il faut tout d’abord rappeler que l’un des enjeux de cette campagne est le veto DC, c’est-à-dire
l’opposition de la Démocratie Chrétienne à la participation directe du Parti Communiste au
gouvernement. On note tout d’abord l’utilisation d’un terme qui, provenant du droit, donne un
caractère solennel, d’officialité à la position du parti qui l’a exprimé. De manière générale, c’est le
vocabulaire de la lutte et de la guerre, avec des déterminations adjectivales fortes, qui marque les
discussions sur ce sujet:
lo scontro principale contrappone DC e PCI (2 mai) ; sul fronte della campagna elettorale, è
stato Misasi a fronteggiare l’offensiva comunista (2 mai) ; bersaglio del discorso di Berlinguer (2
mai) ; il segretario comunista ha accusato (2 mai) ; la rottura è inevitabile (4 mai) ; militanti
comunisti presidiano giorno e notte il palazzo di giustizia (11 mai) ; offensiva di persuasione del
PCI verso il PSI (12 mai) ; nella tattica dei due partiti maggiori (12 mai) ; tentare la scalata al
governo (12 mai) ; la sinistra socialcomunista ha conquistato qualche roccaforte (13 mai) ; la
roccaforte rossa di Acri (13 mai) ; adottare una strategia di incontro e di collaborazione con la DC e
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adottare poi tattiche che si muovono in direzione contraria (20 mai) ; difende a spada tratta, da anni,
la linea unitaria (à propos du candidat du parti communiste Elio Quercioli, 27 mai).
Rarement le vocabulaire de la lutte se réfère aux autres partis, et lorque cela arrive, il s’agit
presque toujours de partis mineurs :
incursione nel cuore della roccaforte avversaria… i nuovi compagni di lotta (à propos d’un
candidat radical, ex PCI, 24 mai) ; la lotta tra comunisti e radicali per la conquista del primo posto
nella scheda elettorale (11 mai) ; i radicali attaccano il PCI (11 mai).
Il convient de souligner que ce type de vocabulaire n’est pas la prérogative des adversaires
politiques lorsque ceux-ci se réfèrent au Parti Communiste, mais il caractérise aussi les discours
prononcés par les membres de ce parti :
il nodo soprattutto sociale da sciogliere con la lotta democratica… I comunisti lavorano per
l’avanzata della sinistra… l’eurocomunismo è una scelta strategica di fondo (interview du président
de la Cambre des Députés, Pietro Ingrao, 29 mai).
Dans le cas des autres partis, le ton général est beaucoup plus atténué, le terme qui revient à
plusieurs reprises étant polemica:
si inasprisce la polemica (22 mai); la DC eviti polemiche con il PSI (24 mai) ; polemica
risposta di Berlinguer a Craxi (26 mai); il PSI rimprovera a DC e PCI (26 mai) ; due mondi che si
guardano con reciproco sospetto (23 mai).
3- Au début de notre analyse nous nous attendions à ce que le mot terrorismo soit parmi les
plus utilisés. Il n’en est pas ainsi. Il semble que, au cours de cette campagne, on ait rarement abordé
le sujet de manière directe. On peut aisément supposer la référence à ce phénomène en filigrane des
propos relatifs à la nécessité de redonner de l’autorité et de la dignité à l’Etat et aux institutions et,
de manière encore plus importante, à l’ordre public.
ridare autorità allo stato (2 mai); tutela degli edifici pubblici (2 mai).
On ne peut pas aller jusqu’à dire que le mot terrorismo soit un mot tabou. Les candidats
répondent en effet aux questions des journalistes à ce sujet. On a l’impression toutefois qu’il
subsiste une certaine réticence à utiliser ce terme. Dans un article du 13 mai, les expressions
employées sont ordine pubblico, i più angosciosi problemi del momento, ricostruzione dello Stato,
lotta contro la criminalità politica. On préfère donc parler de la nécessité de salvare l’ordine
democratico (24 mai), face à l’angoscia (23 mai), l’inquietudine (24 mai), tandis qu’ailleurs le mot
convergence réapparaît : convergenza trovata contro la violenza politica (24 mai).
4- Le vocabulaire électoral n’est pas présent de manière décisive dans ce premier corpus.
Dans la présentation de la campagne électorale, certains éléments peuvent toutefois être mis en
évidence. En premier lieu, la manière de créer des attentes vis-à-vis de la composition des listes:
laboriosa scelta delle candidature (2 mai) ; rebus delle candidature (2 mai); un’intesa sui
nomi (2 mai).
Ensuite, nous avons repéré des procédures, qui nous semblent cependant habituelles dans ce
type de circonstance, visant à donner de l’importance aux élections et en quelque sorte à « créer
l’évenement ». L’on parle alors de competizione elettorale, et l’on attend le verdetto elettorale.
Lorsque la campagne a du mal à intéresser les électeurs, comme dans la ville de Côme, il s’agit de
bassa pressione elettorale (24 mai). Des métaphores sportives comme guidano la corsa della DC
(23 mai), ou bien plaisantes, malgré le fait qu’elles proviennent du lexique militare, le nuove leve,
che per la prima volta si presentano candidati (19 mai), indiquent les candidats.
La procédure stylistique la plus frappante est l’euphémisme. Les candidats ne demandent
jamais de voter pour eux, mais chacun essaie de trouver la formule la plus allusive. Le plus souvent
ils cherchent non pas des voix mais des consensi:
vogliamo che gli italiani ci incoraggino (6 mai); la DC invita a non sparpagliare i suffragi
(26 mai); il PSI propone un contratto agli elettori: promessa di cinque anni di stabilità in cambio di
« una forte affermazione» (22 mai).
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Nous avons donc essayé de repérer les procédures formelles qui caractérisent le langage
utilisé au cours de ce mois de mai 1979. Il nous semble que celui-ci est surtout fonction des rapports
de force entre les partis. On l’a vu, il existe une différence de langage entre les représentants des
différentes formations, qui dépend en grande partie de leur position dans le champ politique. Il
s’agit par exemple d’un élément déterminant dans les cas du Parti Communiste et du Parti radical à
l’époque.
De manière générale, le recours à l’euphémisme, à un langage allusif, élaboré, à des termes
peu usités, mis en évidence par de nombreuses recherches, est globalement confirmé [9]:
noi puntiamo ad una ripresa della politica di unità nazionale sottratta a pretese egemoniche
ed alla tentazione di connubi equivoci (Bettino Craxi, 20 mai).
Un élément mérite toutefois d’être souligné. En ce qui concerne ces années, la politique
apparaît comme le règne des formules : du centro-sinistra à la politica di unità nazionale, en
passant par la politica di solidarietà et celle d’austerità, jusqu’à la terza forza socialista. Une fois
que le compromesso storico a été abandonné, chacune d’entre elles tente de s’imposer :
politica di unità nazionale come condizione per un nuovo patto costituente e non come
compromesso storico (23 mai) ; ci vogliono formule che consentano governi omogenei che,
contemporaneamente, abbiano un colloquio con le altre forze del parlamento al fine di cercare
soluzioni e non speculazioni (Giulio Andreotti, 25 mai) ; ripresa della politica di unità nazionale
attraverso forme equilibrate (10 mai) ; terza forza socialista (10 mai) ; solo alternative temporanee
alla formula di unità nazionale (26 mai).
C’est ainsi que la lutte politique semble se résumer pour chacun à la lutte pour le triomphe
de sa propre formule. À ce propos, une intervention d’Amintore Fanfani, à l’époque Président du
Sénat, dans le Corriere della Sera du 26 mai, nous paraît particulièrement significative :
Io ho denunciato l’andazzo di introdurre parole magiche nella discussione politica. Parole di
cui si crede che il loro solo suono o la sola formulazione sia capace di orientare il mondo :
‘confronto’, ‘emergenza’. Io non ho negato che l’emergenza ci fosse come non nego che, sotto certi
aspetti, sussista. Ma l’emergenza va definita nelle sue cause, nei suoi limiti, nei suoi obiettivi… Ora
hanno inventato un’altra parola magica : ‘unità nazionale’. Cos’è ?

LES ELECTIONS D’AVRIL 1996
Pour le second corpus d’articles, l’opération de repérage des thèmes majeurs s’est révélée
moins facile que pour la précédente période. On est en effet confronté dans ce cas à une sorte de
dispersion du contenu du débat politique. Si une ligne de continuité peut être mise en évidence dans
la campagne de 1996, elle concerne surtout le ton et le type de langage adoptés. Dans ces articles,
relatifs à la campagne électorale qui s’est déroulée en Italie pendant les mois de mars et avril 1996,
se retrouvent inévitablement les conséquences d’un certain nombre de données structurelles. Le fait
que l’Italie se trouvait dans une sorte de nouvelle phase constituante est démontré par un retour à
l’utilisation du vocabulaire de base de la politique [10]. Dans les textes que nous avons étudiés, on
peut en effet enregistrer une certaine fréquence de mots comme democrazia, totalitarismo,
costituzione, riforme, partito, etc. Le débat sur les réformes institutionnelles, après avoir connu un
moment de répit suite à la modification du système électoral, est loin d’être terminé :
riaccendere i fari sulle riforme (31 mars) ; modifiche costituzionali (31 mars) ; problemi
costituzionali (1 avril) ; dare alla campagna un profilo più istituzionale (2 avril) ; temi istituzionali
(3 avril) ; riforma elettorale (3 avril).
Sur la base des données que nous avons analysées, il semble que les termes varient de
manière importante. L’utilisation d’une terminologie spécilisée est fréquente ; elle va jusqu’à
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l’adoption de mots qui, à cause de leur caractère technique, se révèlent difficiles à comprendre pour
tous ceux qui n’ont pas de compétences en la matière :
poteri del legislativo e dell’esecutivo (31 mars) ; presidenzialismo (31 mars) ;
semipresidenzialismo (31 mars) ; modello francese (31 mars) ; peso politico costituzionale (1
avril) ; la linea dell’uninominale secco (3 avril) ; modello presidenzialista americano (3 avril) ;
legge elettorale maggioritaria a un solo turno (3 avril) ; quota proporzionale (3 avril) ; disegno di
legge e di riforma costituzionale (4 avril) ; ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione (4 avril).
À côté de cet excès de technicisme, la discussion bascule parfois vers un ton enflammé, où
l’on a recours à des termes et des locutions plus familiers, ou alors connotés de façon plus
marquée :
Preparare pasticci (29 mars) ; violazioni della Costituzione (31 mars) ; muro contro muro
sulle riforme istituzionali (4 avril).
Mais ces ‘glissements’ linguistiques ssont assez ares. En général, le débat s’est imposé
comme étant à la fois une discussion entre spécialistes et un terrain de médiation politique [11].
C’est ainsi que l’on retrouve un vocabulaire typique d’une époque que l’on croyait révolue :
proposta di riforma (31 mars) ; ritessere le larghe intese (31 mars) ; un’intesa sul sistema
presidenziale (4 avril) ; patto sul presidenzialismo (16 avril).
Le mot-clé de cette discussion sur les réformes est regole :
condivisione di regole e valori comuni (2 avril) ; tavoli delle regole (4 avril) ; riscrivere
insieme le regole (5 avril).
Ce terme a une apparence de neutralité par rapport à des synonymes comme, par exemple,
legge ou norma. Il ne fait pas partie exclusivement du lexique juridique. Sa connotation rappelle
plutôt un terrain de jeu sur lequel l’acceptation de regole comuni, regole del gioco, n’est pas due à
une ‘imposition’ mais plutôt à une ‘éthique’, une ‘morale’ du jeu [12]. Derrière un ‘choix’
linguistique se cache donc l’intention de donner à la discussion un caractère bien précis. En même
temps, il révèle la précarité de la situation actuelle, moment de passage entre deux systèmes
différents.
Le jugement porté sur l’ancien système politique représenté par la Prima Repubblica est
exprimé par l’utilisation d’un terme très connoté négativement et chargé de sens pour l’histoire
italienne comme regime. L’on parle alors de regime partitocratico (3 avril) de la même manière que
de regime fascista.
Les événements de ces dernières années ont amené au premier plan la chronique judiciaire.
Il n’est pas étonnant que, compte tenu du rôle acquis par ce secteur dans la vie publique nationale,
ont ait enregistré une grande diffusion du lexique juridique dans le langage journalistique et
politique. Nous avons pu en effet remarquer dans notre corpus la présence de ce type de termes et
en particulier du mot giustizia, parfois même au pluriel giustizie (10 avril).
La procédure la plus marquante du langage utilisé dans cette campagne électorale s’est
révélée être le recours systématique à des termes et des locutions provenant du champ sémantique
de la guerre et du sport. Nous l’avons vu, il n’est pas du tout nouveau que l’on utilise ces deux types
de vocabulaire dans le domaine de la politique. Ce qui frappe dans la coutume linguistique actuelle
est le fait que cette procédure soit systématique. En outre, alors que dans le passé elle semblait
caractériser un certain type de sujet et certains partis plus que d’autres, aujourd’hui on ne put que
remarquer sa généralisation. C’est ainsi qu’un des mots qui ont le plus grand nombre d’occurrences
dans nos textes est duello, qui indique les très nombreux débats télévisés entre les candidats :
il gran duello (26 mars) ; è duello sulla manovra (27 mars) ; duello Dini-Berlusconi (29
mars).
La grande diffusion de métaphores guerrières s’accompagne à la fois de l’utilisation de mots
et de verbes très fortement connotés et d’une détermination adjectivale forte. Les adverbes
interviennent souvent pour renforcer exagérément cette prose déjà hyperbolique :
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rissa in tv (26 mars) ; teso dibattito (26 mars) ; confronto serrato, duro, senza esclusione di
colpi e battute (26 mars) ; parere assolutamente opposto di Berlusconi che con foga ha denunciato
(26 mars) ; serrata inquietante e corporativa (26 mars) ; il capo azzurro (26 mars) ; guerra sui
sondaggi (27 mars) ; mantenere l’iniziativa su tutto il fronte (28 mars) ; le bombe giudiziarie (28
mars) ; il Polo spara contro la finanziaria (28 mars) ; Dini-D’Alema-Cavaliere a colpi di spada (29
mars) ; certe iniziative sono controproducenti e finiscono per portare munizioni alla destra (2 avril) ;
controffensiva del centro-sinistra sui temi dello stato sociale (2 avril) ; Bertinotti lo dice dal suo
fortino (2 avril) ; il quartier generale della lista Dini (2 avril) ; G. F. condottiero di AN (3 avril) ; ho
qualche nemico a via Po (4 avril) ; stavolta Romano detto il buono va proprio alla guerra (10 avril) ;
Fini non ci sta e lancia un siluro a Prodi (10 avril) ; un’incerta guerra di guarnigione (17 avril) ;
guerra psicologica (17 avril) ; il Polo attacca con l’aviazione, cio’ le TV. Noi abbiamo fanteria e
truppe partigiane (Romano Prodi, 18 avril) ; spadaccino dell’understatement con i baffi (à propos de
Massimo D’Alema, 18 avril) la sinistra è schierata (26 mars) ; Tonino non si schiera (à propos
d’Antonio Di Pietro, 1 avril) ; il mostro va domato. Ma la frusta che si vuole usare è ben diversa (à
propos des problèmes financiers et fiscaux, 26 mars) ; isterici e eccitati (27 mars) ; tattica diabolica
(28 mars) ; indecenti i tuoi decreti (29 mars) ; la replica : sei solo prepotente (29 mars) ; bufera a
radiotre (29 mars) ; clima velenoso delle elezioni (1 avril) ; aveva scatenato l’ira dell’ex magistrato
(1 avril) ; sete di vendetta… commenti rancorosi, faziosi, pieni d’odio (1 avril) ; un aggettivo per
definire il clima attuale ? pesante… (1 avril) ; il più offeso… il più arrabbiato… il più stupito (3
avril) ; modo scorretto e aggressivo di condurre la campagna elettorale (3 avril) ; D’Alema :
indecente (titre du 16 avril) ; dichiarazioni al fulmicotone (16 avril) ; l’ora dei veleni (17 avril) ;
campagna rovente (20 avril).
Proche du champ sémantique militaire, le vocabulaire du sport prête régulièrement ses
images au langage politique. L’entrée en politique de Silvio Berlusconi, président d’un club de
football (Milan AC), a favorisé la systématisation d’une habitude déjà très répandue. Voici des
exemples de métaphores sportives :
pareggio elettorale (31 mars) ; non è il calcio mercato dove per rifare la squadra si compra il
centravanti (1 avril) ; ipotesi di pareggio (à propos des résultats des élections, 6 avril) ; Vespa è
costretto a mostrargli il cartellino giallo (10 avril) ; le squadre per il confronto tra Polo e Ulivo a
Linea 3 (à propos d’un débat télévisé dans l’émission Linea 3, 10 avril) ; la critica più pesante
comincia con un dribbling (11 avril) ; i panchinari dei due Poli si scaldano (11 avril) ; il derby
preelettorale più atteso (11 avril) ; al rivale manca il gancio sinistro e lo mette alle corde (15 avril) ;
operazione modello calciomercato (17 avril) ; voto incertissimo… dominato dal segno X (20 avril) ;
arbitro neutrale (20 avril) ; Prodi gioca a zona, Berlusconi a uomo… ha tentato di colpire di rimessa
(20 avril).
Ces métaphores n’ont cependant pas toujours la même signification ni les mêmes effets. Le
plus souvent, comme toute métaphore figée ou filée, elles se prêtent aux exigences d’animation du
discours des médias. Mais, parfois, elles semblent utilisées avec un objectif critique, lorsque le
recours au vocabulaire sprotif devient une figure imposée dans le compte-rendu d’un débat ou d’une
manifestation auxqueles a participé Silvio Berlusconi. De même, les adversaires politiques de ce
dernier ont souvent recours à ce vocabulaire en reprenant une habitude que Silvio Berlusconi luimême avait introduite. Il arrive que cette reprise ait un effet de mise en perspective, sinon de
dérision, de ce style et de ces habitudes lingusitiques.
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LA COMPARAISON ENTRE LES DEUX
CORPUS
L’analyse contrastive des deux ensembles permet de mettre en évidence avec plus
d’efficacité les différences entre les deux époques considérées et nous offre ainsi le moyen de
mesurer le changement dans l’usage lexical. Les appellations des hommes politiques, par exemple,
en tant qu’indicateur de la coutûme linguistique d’un moment donné, se révèlent être très
intéressantes. À travers ces actes linguistiques, on peut aussi apercevoir la conception de la
politique partagée par les locuteurs. La différence entre les articles de 1979 et ceux de 1996 est très
frappante. L’utilisation de surnoms est très rare en 1979. Elle est par contre très répandue
aujourd’hui. Lorsque, dans la première campagne analysée, les journalistes doivent nommer un
homme politique, ils le font toujours en ayant recours à son nom, souvent précédé du titre ou de
l’explication de son rôle institutionnel ou officiel :
intervista al Corriere del leader comunista… uno dei protagonisti della vita politica,
l’onorevole Berlinguer (6 mai 1979) ; il segretario DC Zaccagnini (6 mai 1979) ; Manlio Cecovini,
sindaco di Trieste, uomo di punta (19 mai 1979) ; a colloquio con il responsabile della stampa e
propaganda DC Bodrato (24 mai 1979) ; le ultime dichiarazioni di Bettino Craxi… Il segretario
socialista (29 mai 1979) ; Luciano Lama, segretario generale della CGIL (30 mai 1979) ; Pietro
Longo, il segretario del PSDI… una lettera che ha appena inviato a Zaccagnini, a Craxi e Biasini, i
segretari dei tre partiti (DC, PSI, PRI)… (3 mai 1979).
Les hommes politiques parfois nommés exclusivement par leur nom, sans spécification de
leur titre ou de leur rôle, sont peu nombreux : Amintore Fanfani, Giulio Andreotti, Sandro Pertini.
Rare est aussi l’utilisation d’adjectifs dérivés du nom d’un homme politique. Nous n’avons identifié
que fanfaniano (de Fanfani) et berlingueriano (de Berlinguer), employés à propos de deux
candidats opposés dont les interviews étaient reportées dans la même page, avec une intention
évidente de les comparer (27 mai 1979) [13].
En revanche, une des caractéristiques de la campagne électorale de 1996 est le foisonnement
de sobriquets dont les différents hommes politiques sont affublés. Silvio Berlusconi est le
personnage qui arrive en tête du classement pour la quantité de surnoms. Ceux-ci font souvent
référence à ses activités en dehors de la politique, en premier lieu le sport et la télévision :
il capo azzurro (26 mars 1996) ; leader azzurro (26 mars 1996) ; il Cavaliere (26 mars
1996) ; il Biscione (6 avril 1996) [14]; Sua Emittenza (10 avril 1996) [15]; il Signore delle TV (10
avril 1996) ; il Grande Comunicatore (16 avril 1996).
La pointe humoristique et polémique qui s’exprime par le biais de ces surnoms est évidente.
Parfois elle est encore plus marquée : Berluskaz…il Berluska (15 avril 1996) [16]. Le leader de la
coalition opposée dans cette campagne électorale, Romano Prodi, n’est pas non plus épargné par
cette habitude. Ces surnoms rappellent, de manière plaisante, ses origines et ses préférences
alimentaires :
una mortadella dal volto umano (11 avril 1996) ; il leader della mortadella (15 avril 1996) ;
tortellino (15 avril 1996).
Mais le surnom, moins polémique, sous lequel il est connu depuis son entrée en politique, en
février 1995, est il professore (26 mars 1996), même dans sa forme abrégée, dérivée du langage des
jeunes, prof [17].
Des locutions se réfèrent à d’autres personnages de la politique italienne : Mac Bossi
Braveheart : basé sur une référence historique et cinématographique, il indique Umberto Bossi (31
mars 1996) ; la ragazza del Carroccio : Irene Pivetti, ex-président de la Chambre des Députés, et à
l’époque appartenant au mouvement de la Ligue du Nord, dont un des symboles est un chariot [18]
(14 avril 1996) ; Lady di ferro : toujours pour désigner Irene Pivetti (15 avril 1996). Le même
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surnom avait été donné dans les années quatre-vingt à Margaret Thatcher, premier ministre
britannique.
Les métaphores topographiques sont aussi fréquentes, comme celle qui indique Oscar Luigi
Scalfaro, à l’époque Président de la République, par le nom de sa résidence, le Quirinale, ou même
de l’endroit où elle se situe, une des sept collines de Rome [19]:
il Colle : in democrazia non è lecito aggredire la magistratura (17 avril 1996).
La pointe polémique peut aussi s’exprimer par l’exploitation des possibilités de la langue
italienne quant à l’utilisation de suffixes et préfixes. Voici alors une multitude d’adjectifs, formés à
partir des noms de personnages plus ou moins célèbres, et qui montre la fécondité de certains
suffixes comme –ano :
ala filodalemiana (3 avril 1996) ; i pannelliani (3 avril 1996) ; finiani, dalemiani,
berlusconiani, bossiani (de Fini, D’Alema, Bossi, 14 avril 1996).
Le suffixe –poli, employé par exemple dans le terme Tangentopoli [20], connaît un double
emploi. Il garde parfois sa signification originaire de ‘ville’, à côté de celle, plus récente, de
‘scandale’ :
dalle parti di Dipietropoli (1er avril 1996).
La caducité de tous ces néologismes, rarement accueillis dans les dictionnaires, n’est pas à
démontrer. Ils sont souvent le fruit de la créativité de tel ou tel journaliste ou homme politique et
constituent un matériau destiné à disparaître très rapidement [21]. L’usage de ce genre de termes n’a
en effet qu’une valeur conjoncturelle, pragmatique. C’est pourquoi ils peuvent aussi être considérés
comme des indices distinctifs d’un certain ‘esprit’ de l’époque.
Une autre habitude, elle aussi symptomatique est, en 1996, celle de désigner les hommes
politiques simplement par leur prénom :
Silvio ha funzionato di più, ma la simpatia va a Romano (26 mars 1996) ; il nostro uomo è
Silvio (28 mars 1996) ; il viaggio di Oscar (4 avril 1996) ; E. Fede a Massimo : perché sono un
puffo ? (5 avril 1996) ; Guglielmi : boccio Romano (10 avril 1996).
Cette familiarité avec laquelle on traite les personnages de la politique italienne, révélatrice
d’une certaine connivence entre hommes politiques et journalistes, est très généralisée. Marque des
nouvelles qualités requises pour l’exercice du métier politique, elle montre que les hommes
politiques sont de moins en moins considérés comme des experts, des personnes compétentes
auxquelles doivent être confiées les affaires publiques. Au contraire, le modèle qui semble s’être
imposé est celui de l’homme politique en tant que personne commune, qui connaît les mêmes
problèmes que la plupart des individus [22]. La familiarité s’exprime parfois par le recours à un
langage qui frôle l’insulte :
quello rompe le scatole (3 avril 1996) ; Berlusconi è un uomo ridicolo che dice le bugie e
basta (10 avril 1996) ; Prodi è solo un simpatico ciclista… un maquillage per la sinistra… un utile
idiota [23] (20 avril 1996) ; prima c’era la Fininvest ora c’è Fini e il signor Invest (R. Prodi fait ici
référence à l’importance acquise par Fini dans son alliance avec Berlusconi et à l’activité
d’entrepreneur de celui-ci, 20 avril 1996).
Il s’agit bel et bien d’un ‘duel’, d’un face-à-face entre les candidats, qui montre le
changement de la politique italienne. Dominée pendant longtemps par les partis, celle-ci est
caractérisée aujourd’hui par une forte personnalisation.
Le recours au langage de l’école, révèle l’attitude adoptée par les journalistes à l’égard de
cette nouvelle classe politique qui a encore beaucoup à apprendre :
Romano Prodi bacchetta Dini (28 mars 1996) ; Fini e Berlusconi si guardano e sorridono
come scolaretti beccati dalla professoressa (10 avril 1996) ; li educhi bene quei bambinoni di Roma
(un électeur au Président de la Chambre des Députés, Irene Pivetti, 14 avril 1996).
Un domaine dans lequel s’exprime l’attitude que les journalistes ont par rapport aux
personnages de la scène politique italienne, et qui révèle aussi leur conception du débat politique,
est constitué par les verba dicendi. Ces verbes introduisent le discours rapporté, c’est-à-dire les
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phrases prononcées par un homme politique, dans les comptes-rendus des journaux [24]. La
comparaison entre les verba dicendi des deux corpus permet de metttre en évidence une
accentuation dans la recherche de l’expressivité.
Dans les textes de la campagne électorale de 1979, domine l’utilisation presque exclusive de
verbes ‘neutres’, dont la fonction est celle d’introduire le discours rapporté : dire, affermare,
aggiungere, commentare, replicare :
Cecovini risponde (19 mai 1979) ; sono scettico, ha osservato (22 mai 1979) ; il primo ha
detto (22 mai 1979) ; ha detto Fanfani… ha continuato… infine ha precisato… (22 mai 1979) ; sono
un po’ stanco, dice (24 mai 1979).
Rares sont les verbes qui ont une légère accentuation expressive :
Ingrao avverte che… ricorda (29 mai 1979).
Parfois, le langage journalistique prend une connotation ‘didactique’ par le biais de verbes
tendant à expliquer les phrases qui suivent :
ha risposti Galloni, il quale ha accettato lo schema di ragionamento di Chiaromonte ma lo ha
ribaltato (22 mai 1979) ; Fanfani ha lasciato intendere che… (22 mai 1979).
Le schéma dominant dans la prose journalistique actuelle est beaucoup plus complexe,
puisqu’on peut repérer différentes formules. Le modèle le plus fréquent, surtout dans les titres, est
l’absence de verba dicendi. Le discours rapporté est introduit par le nom de la personne qui l’a
prononcé suivi de deux points :
D’Alema in Fininvest : non dovete temerci (5 avril 1996) ; e quelli del Singrai… (5 avril
1996).
Des noms, des locutions, des adverbes peuvent aussi remplir la fonction d’introduction avec
une plus ou moins grande valeur explicative, expressive, polémique ou critique :
domanda : …(5 avril 1996) ; la conclusione è una promessa :… (5 avril 1996) ; ed ecco il
Veltroni democratico :… ed ecco il Veltroni americano :… (5 avril 1996) ; dà una risposta tutta
politica : …. (6 avril 1996) ; replica di Berlusconi : … controreplica di Violante :… (10 avril 1996).
Mais en général on assiste à une surenchère expressive :
il leader del Polo esulta : … (5 avril 1996) ; Fini attacca :… (6 avril 1996) ; D’Alema alla
fine si è sfogato : … (6 avril 1996) ; tuona il pidiessino :… (1à avril 1996).
L’analyse contrastive de ces modules linguistiques nous a donc permis de remarquer une
accentuation de la recherche de l’expressivité dans le langage journalistique actuel par rapport à
celui de 1979. Un autre indice de cette même tendance est l’utilisation très répandue aujourd’hui de
termes familiers, d’origine régionale ou appartenant au registre de la langue parlée :
la giacchetta, Antonio di Pietro ieri se l’è lasciata tirare solo da Toto e da Titti (terme
d’origine régionale, 1er avril) ; molti ex missini gongolano, convinti che il super testimonial del
presidenzialismo prima o poi si accaserà con loro (1er avril) ; macché… vado mica in elicottero
come lei (20 avril1996) ; spendaccioni e sparagnini (termes d’origine régionale, 17 avril 1996).
On reporte fréquemment des phrases entières en dialecte :
ma no’ l’è propi le’, la sciura Pivetti (14 avril).
Cette procédure se distingue de celle que nous avons pu remarquer dans les articles relatifs à
la campagne de 1979. Les termes d’origine régionale étaient alors très rares. Le recours au dialecte
s’est justifié une fois par le sujet de l’article, à savoir le programme d’un candidat sarde axé sur la
défense de la langue de cette région : su populu sardu (titre du 16 mai 1979). Dans un autre cas, le
fait que le journaliste rapporte une phrase prononcée par un électeur en dialecte romain a une
intention critique et dérisoire évidente :
‘sto disgraziato, quando se trattava de pappa’ i sldi de deputato, lui nel PCI ce stava,
eccome… (16 mai 1979).
L’utilisation de la langue parlée montre l’opposition entre deux structures discursives
différentes. La prose situationnelle actuelle se substitue à une prose beaucoup plus proche du
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modèle standard et qui se voulait « objective ». À la distance s’oppose l’ « immédiat
communicatif » [25].
Parmi les caractéristiques du style du langage politique actuel, tel qu’on peut l’analyser à
travers les journaux, à côté de l’expressivité, il convient d’ajouter la recherche de la synthèse.
L’écriture journalistique préfère les formes synthétiques aux formes analytiques. La langue
anglaise, riche de mots monosyllabiques et bysillabiques, se prête bien à cette exigence. Nous avons
donc mesuré la présence de barbarismes dans les deux corpus de textes. La différence la plus
évidente est la grande quantité de mots français dans les articles de 1979, alors qu’aujourd’hui c’est
l’anglais qui domine. En outre, en 1979, le mot étranger est toujours en italique ou entre guillemets,
parfois il est suivi par sa traduction. Voici quelques exemples de mots français :
limousine (12 mai 1979) ; boutique (12 mai 1979) ; turné (avec cette orthographe, 16 mai
1979) ; refrain (16 mai 1979) ; jacquerie (22 mai 1979).
Les termes anglais sont employés avec modération et il s’agit de mots déjà accueillis, à
l’époque, dans la langue standard :
new deal (10 mai 1979) ; leader (11 mai 1979) ; smoking (12 mai 1979) ; gli spot
pubblicitari (12 mai 1979) ; coktail (16 mai 1979) : sit in (12 mai 1979) ; il « voting by post », o
voto per corrispondenza (25 mai 1979) ; part-time (25 mai 1979).
Afin de mesurer la portée du changement en ce qui concerne l’utilisation de termes anglais,
il est utile de citer Stefano Rodotà qui candidatait pour la première fois en 1979. En parlant de son
activité, il s’autodéfinissait comme commentatore politico (23 mai 1979). Quelques années plus
tard, il continue d’exercer le même rôle, mais il est devenu un opinion maker (16 avril 1996).
Beaucoup d’anglicismes utilisés dans les articles de 1996 dérivent du lexique économique,
d’autres du langage de la télévision. Parfois on en fait aussi un usage assez désinvolte :
ha tv appeal (10 avril 1996) ; prime time (10 avril 1996) ; focus group (technique de
sondages basée sur des petits groupes, 11 avril 1996) ; dopo il ‘tax day’ abbiamo avuto il nostro
‘Culture day’ (15 avril 1996) ; training (15 avril 1996) ; talk-show (15 avril 1996) ; l’opinione più
hard (15 avril 1996) ; labour day (15 avril 1996) ; domande soft (17 avril 1996) ; mantengono un
forte appeal (17 avril 1996) ; un target ridotto (18 avril 1996) ; convention di Rinnovamento (31
mars 1996).
Ces quelques exemples, tout en confirmant la grande influence de la langue anglaise sur
l’italien, nous offrent aussi l’occasion de mettre en perspective le phénomène. L’acceptation de
termes anglo-saxons, sous quelque forme que ce soit, peut être parfois ironique et donner lieu à des
formes passagères, qui ne seront pas accueillis dans la langue de manière stable.

QUELQUES ELEMENTS EN GUISE DE
CONCLUSION
Il semblerait donc qu’à une stabilité politique et sociale [26], majeure dans les années
soixante-dix en Italie, correspond aussi une stabilité linguistique. Le système de la langue, en ce qui
concerne le vocabulaire politique, se présente aujourd’hui comme mouvant. L’utilisation, parfois
sans préjugés, qui est faite de certains modules, le caractère éphémère d’un grand nombre de formes
lexicales, la tendance à jouer avec la langue et à en utiliser toutes les possibilités, sont autant de
phénomènes qui nous paraissent démontrer cet aspect. Ceci explique aussi le fait qu’un terme, ou
une expression, une fois créé ou employé dans un sens nouveau, soit ensuite cité à plusieurs
reprises. L’effet de ces reprises est la mise en perspective, parfois la dérision ; c’est le destin qu’a
subi l’expression latine par condicio. Elle avait été utilisée au départ pour indiquer le traitement
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égalitaire dans les émissions de télévision, en termes de temps octroyé à chaque candidat. Le
recours au latin voulait en souligner le caractère officiel, de norme à respecter. Mais voici
l’utilisation qu’un journaliste en fait dans le compte-rendu d’un débat télévisé entre candidats :
Par condicio, par condizio, par giudizio, par supplizio (20 avril 1996) [27].
Il s’agit d’un module que Luca Serianni appelle irradiazione deformata [28]. L’objet de
l’ironie, souvent un syntagme ou une phrase entière, est altéré dans une de ses composantes, selon
des procédures qui peuvent être paraphoniques ou sémantiques. On joue alors sur le son des mots,
sur leur sens ou bien sur les deux [29].
Sur la scène politique et médiatique italienne tout semble montrer qu’un nouveau style s’est
imposé. À propos d’une conférence de presse de Silvio Berlusconi qui venait d’être nommé
Président du Conseil des Ministres, en avril 1994, Indro Montanelli écrivait dans son journal la
Voce :
Diamo subito atto a Berlusconi di un merito : quello di aver usato […] un linguaggio diverso
da quello cui ci avevano abituato i suoi predecessori della Prima Repubblica […] E’ stato il
linguaggio di un alieno che, invece di perdersi nei cieli astratti delle grandi strategie ideologiche,
affrontava con parole di tutti i giorni, dei problemi di tutti i i giorni [30].
Ce qui montre que le langage politico-journalistique d’aujourd’hui se veut le plus éloigné
possible des byzantinismes verbaux que les médiations à outrance avaient imposés aux discours de
la politique officielle dans le passé.
Les rapports de forces entre les différents partis politiques ou les différentes personnalités,
les relations journalistes-hommes politiques trouvent leur objectivation dans le matériau langagier
analysé. Des phénomènes comme la tendance du langage des médias à se rapprocher du registre de
la langue parlée et l’énorme diffusion de termes d’origine familière, régionale ou argotique peuvent
alors être en partie expliqués par les transformations intervenues au sein de la catégorie socioprofessionnelle des journalistes. Le parcours de la plupart de ceux qui travaillent dans la presse
écrite a commencé dans la télévision et les radios locales. Celles-ci ont proposé des modules
linguistiques nouveaux, plus proches des variétés régionales, qui ont pris la place du modèle
linguistique standardisé diffusé par la télévision nationale des années soixante et soixante-dix. De la
même façon, on peut affirmer que le renouvellement de la classe politique influe su le changement
des habitudes linguistique relevées dans les deux corpus. Si l’on veut comprendre la situation
actuelle en Italie, cet aspect doit être tenu pour crucial. Mais il mérite d’être étudié d’une manière
plus approfondies, qui permettrait de mettre en évidence toutes ses facettes. Il est vrai, par exemple,
comme beaucoup d’observateurs l’ont fait remarquer, que le type de langage utilisé par les
différents hommes politiques peut de moins en moins être considéré comme un indice de leur
appartenance idéologique. Certaines procédures linguistiques sont en effet très généralisées ; les
nouvelles formations politiques qui se disputent les suffrages des électeurs, moins structurées et
stables, se distinguent moins facilement qu’auparavant les unes des autres sur le plan idéologique.
Les commentateurs politiques assurent, non sans raison, qu’il est devenu impossible d’identifier les
diverses marques idéologiques selon le vocabulaire employé.
L’usage particulier qui est fait de la langue dans le domaine de la politique confirme la
nécessité de la prise en compte de toutes les composantes sémantiques d’un mot. Dans ce domaine,
les valeurs ‘pragmatique’ et ‘évocative’ peuvent parfois être plus importantes que la valeur
‘référentielle’. Souvent, en effet, ce qui est déterminant dans le débat politique ce n’est pas le
référent, le contenu, mais la charge ‘évocative’ des termes. Nous l’avons vu à propos de l’utilisation
de formules en 1979 et dans les reprises continues de locutions à une époque plus récente, le débat
politique étant souvent axé sur les termes et sur leurs significations. Cela doit nous conduire à poser
la question des modalités de la construction, de la transformation et surtout de la diffusion et de
l’imposition du sens, processus dans lequel le rôle de la presse est considérable.
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[1] Voir Italie. Année 90, n° 20, décembre 2000, Université Paris X-Nanterre, CRIX (Centre de recherches
italiennes), pp. 231-252.

[2] G. L. Beccaria, Italiano lingua selvaggia ?, in « Sigma », XVIII, 1985.
[3] O. Castellani-Polidori, La lingua di plastica, Rome, Morano, 1996.
[4] Pour la première période, ont été examinées les pages consacrées à l’actualité politique du mois de mai
1979. La deuxième campagne ayant par contre débuté deux mois avant le vote, il a été opportun de prendre
en compte un nombre plus important d’articles : notre second corpus couvre donc les mois de mars et avril
1996.
[5] Il suffit de songer aux débats régulièrement soulevés par certains d’entre eux. Une polémique avait été,
par exemple, lancée par le journaliste Andrea Barbato, Sarà ieludibile gestire il sondaggio. Linguaggio
politico/Le parole da bandire, in « L’Espresso », 19 août 1994. D’autres collègues, Piero Ottone, Paolo Di
Stefano, Alberto Arbasino, l’ont suivi dans la dénonciation de la superifcialité linguistique de la presse
italienne.
[6] Dans l’utilisation que nous faisons du terme mot-clé, l’importance du mot que nous qualifions ainsi n’est
pas directement liée à la présence « quantitative » dans le corpus, c’est-à-dire au nombre d’occurrences. Nous
considérons en effet qu’à chaque fois qu’un mot revêt une importance « qualitative » dans un contexte, due
au moment dans lequel il est prononcé, à la personne qui le prononce ou bien à ses effets, il peut être
considéré comme un mot-clé.
[7] L’oxymoron « convergenze parallele », forgé par Aldo Moro, avait été l’une des expressions les plus
usitées des années soixante. Elle avait d’ailleurs donné lieu à la naissance des « convergenze convergenti ».
[8] Notons qu’irrisolvibile n’est pas présent dans les dictionnaires italiens. Le mot attesté est insolubile.
[9] U. Eco, Il linguaggio politico, in G. L. Beccaria (a cura di), I linguaggi settoriali in Italia, Milan,
Bompiani, 1973, pp. 91-105.
[10] L’opinion couramment admise est que le « socle » du vocabulaire politique de la plupart des pays
occidentaux s’est constitué aux XVIIIe et XIXe siècles, suite à des événements tels que la Révolution
Française et la formation des Etats nationaux. Cf. E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo
éuropéennes, Paris, Minuit, 1969 et J. Dubois, Le vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872,
Paris, Larousse, 1962.
[11] Il est particulièrement important de souligner à ce propos que de nombreux spécialistes (des
constitutionnalistes, des juristes et des politologues) ont participé au débat sur les réformes par le biais de la
presse écrite et qu’un grand nombre d’entre eux, élus pour telle ou telle formation politique, siègent au
Parlement.
[12] Rappelons que ce terme a aussi des connotations religieuses. La regola peut en effet indiquer l’ensemble
de normes établies par les fondateurs d’un ordre religieux : la regola benedettina, francescana, etc.
[13] Le fait que nous n’ayons pas repéré ce genre d’adjectifs dans l’ensemble des textes de 1979 n’exclut pas
leur existence. Rappelons à ce propos, outre les adjectifs formés à partir des noms de partis politiques
(democristiano, comunista, socialista, etc.), ceux qui indiquaient les appartenances aux différents courants,
par exemple, doroteo et moroteo. Le premier indique l’appartenance à un courant interne à la
Démocratie Chrétienne, qui avait forgé son nom sur celui du couvent de Sainte Dorothée, à Rome, où avait eu
lieu leur première réunion en mars 1959. Leur leader à l’époque était Aldo Moro qui forma quelque temps
après un autre courant défini moroteo.
[14] Il s’agit à l’origine du symbole des entrepreneurs milanais, qui a été repris pour les chaînes de télévision
dont S. Berlusconi est le propriétaire. Il peut indiquer l’ensemble de ces chaînes (la Fininvest), ses employés,
son propriétaire mais aussi le mouvement Forza Italia et les adhérents à cette formation politique. A. Bencini
et E. Citernesi, Parole degli anni novanta, Firenze, Le Monnier, 1993, p. 53.
[15] En italien, emittenza indique un ensemble d’émetteurs. Son utilisation dans ce contexte est basée sur
l’affinité phonique avec eminenza.
[16] S. Novelli et G. Urbani, 1995, op. cit., p. 30 35. Ces deux auteurs recensent un grand nombre de
néologismes composés et dérivés à partir de Berlusconi : berluscabile, berluschino, berluscionare,
berlusconardo, berluscones, berlusconologo, berlusconizzarsi, etc.
[17] Le pluriel, i Professori, indique les cinq membres du Conseil d’Administration de la télévision publique,
la Rai, nommés par les présidents des deux chambres du Parlement le 29 juin 1993 et restés en place jusqu’au
11 juillet 1994. Leur président, Carlo Dematté, était il Professor dei Professori.
[18] Ce mouvement utilise en grande partie des symboles qui s’appuient sur des références historiques. En
particulier, le chariot rappelle la bataille de Legnano (29 mai 1176) entre les communes de la Ligue lombarde
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et Frédéric 1er (dit le Barbarossa).
[19] Cette procédure qu’Umbero Eco définit ‘ambiguïté onomasiologique’, est une sorte de plurivocité, c’est
à-dire l’existence de plusieurs signifiants pour un même siginifié. Cette forme est largement utilisée dans le
langage journalistique, où l’on préfère, plutôt que de répéter un mot, utiliser une périphrase ou bien une autre
solution rhétorique. U. Eco, in V. Capecchi et M. Livolsi (a cura di), La stampa quotidiana in Italia, Milan,
Bompiani, 1971, p. 340.
[20] Le terme Tangentopoli, attesté par le dictionnaire Zingarelli, est formé à partir de tangente et du suffixe
grec –polis (ville). Il indiquait à l’origine la ville des tangenti par excellence, c’est-à-dire Milan, où le
scandale de la corruption avait eclaté. Par la suite, le terme a commencé à indiquer, par métonymie, le
‘scandale de la corruption’, en général et se produisant dans n’importe quelle ville. C’est ainsi que le suffixe
poli a acquis la signification de ‘scandale ». Par exemple : chiacchieropoli, insultopoli, malatopoli,
terremotopoli (cf. S. Novelli et G. Urbani, 1995, op. cit., p. 126). Une utilisation plus récente du même
suffixe se trouve dans le néologisme concorsopoli, créé par la presse lors des scandales liés à l’organisation
des concours enseigants du printemps 2000.
[21] Notons que ce type de formation de néologismes ne concerne pas seulement les hommes politiques. Des
adjectifs peuvent également être forgés à partir des noms de personnages célèbres ou particulièrement
représentatifs dans leur secteur d’activité. C’est le cas de minzolinismo, enregistré par M. Cortellazzo dans
l’Annale del lessico contemporaneo de 1996, qui est le manuel de base pour la mise à jour des dictionnaires.
Ce terme, dérivé du nom du journaliste de La Stampa, Augusto Minzolini, est ainsi défini : « forme de
journalisme basé sur le recueil de déclarations, même informelles, d’hommes politiques, sans aucune
vérification des informations recueillies ». Cf. Lingua e giornali. L’italiano ha una parola nuova. Nasce la
voce minzolinismo, in « Corriere della Sera », 7 août 1996.
[22] L’adjectif politico a assumé à un certain moment des connotations presque négatives. C’est alors qu’un a
eu les gouvernements de tecnici, composés de personnalités choisies pour leurs compétences, qui n’étaient
pas issus du milieu politique, mais appartenant à des secteurs d’activité spécifiques.
[23] Silvio Berlusconi citant Lénine.
[24] M. Monvielle-Burnston, Les ‘verba dicendi’ dans la presse d’information, in « Langue Française », mais
1993, p. 48-66.
[25] M. Dardano, La lingua dei media, in V. Castonovo et N. Tranfaglia (a cura di ), La stampa italiana
nell’età della TV, 1975-1994, Bari, Laterza, 1994, pp. 209-235, cit. p. 212.
[26] À ne pas confondre avec la stabilité gouvernementale. Cf. G. Pasquino (a cura di), Il sistema politico
italiano, Bari, Laterza, 1985.
[27] En février 1996, lors d’un colloque intitulé Donne per il governo : autorità e potere, l’expression avait
été reprise par les candidates qui avaient reclamé la sex-condicio.
[28] L. Serianni, Presentazione, in S. Novelli et G. Urbani, 1995, op. cit., p. 9.
[29] Un autre exemple du même module est donné par les déformations subies par le syntagme Forza Italia
qui est devenu Fronda Italia et Sforza Italia.
[30] I. Montanelli, in « la Voce », 29 avril 1994.
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Abstract
The Fantastic. Stylistic Elements in the Textual Sequences. In the attempt of describing
some stylistic procedures which make possible the unity of a text with at least one non-verisimile
sequence, I analysed Mihai Eminescu’s The Avatars of Pharao Tlá. The purpose of this article is to
show how name and verbal repetitions, the descriptions which create space and time, and the
construction and de-construction of the characters’ names manage to create (textual) unity and
sequence cohesion.
Keywords: description, fantastic, repetition, space, textual sequence, time
Cuvinte cheie: descriere, fantastic, spaŃiu, secvenŃe textuale, timp
Motto: “In the fantastic image the language provides something to stand in for the
inexpressible. The fantastic encodes into language what cannot be said, says what cannot be
known.” (David Sandner, The fantastic Sublime)
0. Starting from the fact that generally the fantastic, too, is notoriously difficult to define
(Sandner 2004: 19), its approach was determined for a long period of time by a series of ontological
concepts according to which the objective reality is one of the limits of fictions (Berrio 1992: 331).
Considered to be the primary literature of the creative imagination (Sandner 2004: 19), the fantastic
embodies the elements of the dark, while reality relies on the forms of the light. This division is
determined by the anthropological structures of the imagination. The three conditions that the
structural reading of the fantastic imposes upon us refer both to the text and the reader: firstly,
because the text has to oblige the reader to consider the character and the world as a world of living
person and to hesitate between a natural and supernatural explanation for the events described.
Secondly, because this hesitation may also be experienced by a character; thus the reader’s role is
so to speak entrusted to a character and at the same time the hesitation is represented, it becomes
one of the themes of the work. Thirdly, the reader must adopt a certain attitude with regard to the
text: he will reject allegorical as well as “poetic” interpretations (Todorov 1975: 33). A change of
perception is caused by the complex perspective on the possible worlds which operates distinctions
between the real, proposition of reality, and proposition of fiction as constitutive elements of a
literary text; starting from the judgment that the fictional world is constructed beginning with the
necessary presence and contrast of the world (Berrio 1992: 324), the same orientation distinguishes
between three types of world model in which the referents of concrete texts may be inserted,
classifying them as real, verisimilar fictional and non verisimilar-fictional. The world model of the
real are formed instructions which belong to the real world; the referent obtained from them are
real. The world models of the verisimilar fictional contain, in turn, instructions not belonging to the
real world, but constructed in accordance with it. Finally, the world models of the non-verisimilar
fictional are composed of instructions which neither correspond to the real world nor established in
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accord with it the rules of said world (Berrio 1992: 323). The main paradox of the fantastic is that,
although it is located in a possible, but unreal world (thus, functioning as fiction and non
verisimilar), it relies on the verisimilar to place itself in the text in reality or in reality’s immediate
neighbourhood in order to differentiate itself from it. The elements the researcher is interested in are
the practices used to demonstrate how a fragment from a text illustrating a non-verisimilar world
can be placed after a scene that creates a referent in the real, functioning as a proposition of the real.
1. In order to demonstrate a part of this practice starting from the opposite idea, namely the
fact that the fundamental characteristic of fantastic is displacement (Sandner 1996: 62), the article
will analyse Mihai Eminescu’s work The Avatars of Pharaoh Tlà which offers the symmetries
necessary to study the insertion of the fantastic into a literary text. I will start from the consideration
that there are three scenes presented in the text: the first real scene named R1, the second scene-a
fantastic one-named F1 and a final real scene named R2 as in the diagram:
R1

F1

R2

The first real episode in The Avatars of Pharaoh Tlà is represented between the pharaoh’s
ritual journey towards the origins of the Nile River and the pharaoh’s death. The fantastic scene
takes place between the symbolic exiling of the beggar by the children from Seville and Marquis
Baltazar Bilbao’s revelation of his power. The final scene R2 describes the departure of beautiful
Ella from the group of admirers and the final event of the text. In order to define the episodes
identified as real and fantastic in the text, I will consider them as a set of textual events (S.T.E.).
Then, it is necessary to analyse the special elements that constitute the inner geography of the text
and to consider them as a set of textual space elements (S.S.E.) because space configuration has a
crucial importance in defining artistic and stylistic effects, being the highly plausible element of the
universal value (Berrio 1992: 390). The importance given to this factor in text theories resides from
the fact that our conscious knowledge of artistic text includes articulating the known inventories of
symbols and patterns of fantastic-imaginary spatialization (Berrio 1992: 5). The researcher who
operates a reduction of the perspectives in the text should also operate similar reductions of the
referent and the world in order to consider them only from the point of view of the events that they
include and to reduce them to a set of world events (S.W.E.) and a set of space elements (S.S.W.)
mainly because the fantastic is defined as a special perception of uncanny events (Todorov 1975:
91). As the role of the similarities has already been accepted as a means of connecting worlds in the
attempt of detaching the frame of the fantastic (Langford 1990: 122), a scene can be considered real
when one can establish a relationship between S.S.E. and S.S.W. and between S.T.E. and S.W.E.
and it will be considered fantastic when S.S.E. and S.T.E. on the one hand, and S.S.W. and S.W.E.
will not correspond.
1.1. According to the principle of correspondence between S.T.E. and S.S.W., one can
consider the first scene as real because the elements that create the geography of Eminescu’s Egypt
are recognizable in the geography of Egypt described objectively (Vandenberg 1982). The
descriptions offer the short story a cinematographic structure and assure the connection of the
worlds (Langford 1990: 126). Thus, the narrow streets and the paved labyrinths with long white
stones from Eminescu’s Memphis become a correspondent of the narrow streets paved with white
stones in Vandenberg’s description. Moreover, Eminescu’s palaces and the colossal stairs with
symmetric gardens correspond to Vandenberg’s descriptions. The floor which was a single golden
mirror may correspond to the sparkling floors with a lake and lotus flowers painted on them in real
Egypt whereas the room without a ceiling may be associated to those rooms whose ceilings
represented the sky and the stars and the walls were painted in gold. The room imagined by
Eminescu, with a black plate and a big red circle drawn on it, with creatures representing a ladder
with minerals on the ground where one could notice the roots of the plants and how the animals
were staying on them may correspond to Vandenberg’s room with the painted floor representing a
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lake covered with lotus flowers and swimming fish, ducks, dragon flies and brightly-coloured birds.
The equivalences are not meant to demonstrate the identity between Eminescu’s elements and the
Egyptian motives, but they show the possibility of establishing space configurations in objectively
described spaces in Eminescu’s style. Continuing the series of equivalences, one can notice that the
elements composing a pharaoh’s tomb (e.g. Pharaoh Tlà) are essential in setting up an objective
image of Egypt: the stairs labyrinth which lead to a lake and the stairs that start from a stone urn
correspond to the description of similar stairs which lead to other stairs, and then to a square
fountain with an entrance on the left towards an anteroom communicating with a passage and other
stairs.
1.2. In what the principle of correspondence between S.T.E. and S.W.E. is concerned, the
ritual and ceremonial events from the text correspond to the ritual-ceremonial events in the ancient
world of Egypt. The journey in the boat that flies as a thought among the impressive paintings on
the right and the left of the Nile River is similar to that of Vandenberg’s who describes a journey in
a black boat towards to origins of the Nile or the sacred home prepared for the dead pharaoh;
crossing the gardens, entering the great chamber of the potential oracle, going downstairs under
the pyramid, and crossing the water can be associated with Egyptian integration rituals described
by Vandenberg as well. The repetitive throwing of the torch into the water and the urn represent the
magical process of lighting and showing the way to the dead pharaoh.
1.3. The inventory of the correspondences that can be established can continue by invoking
profane gestures or space elements. The succession of all equivalences will demonstrate the
correspondence between S.T.E. and S.W.E. on the one hand, and S.S.E. and S.S.W. on the other
allowing us to consider the first episode as belonging to real elements.
1.4. The second description in the text will be considered fantastic because the elements that
form S.S.E. are unrecognizable in S.S.W. and the constituents of S.T.E. are unrecognizable in
S.W.E. Thus, such events as the beggar’s death, coming out from the tomb and returning, all
identifiable in S.T.E., cannot be found in S.W.E.; the difference between the appearance and
gestures in front of a mirror and the image reflected by the mirror are present in S.T.E. and,
obviously, absent in S.W.E. The situation is similar in the case of the knights’ dance in the old
castle’s basement (a dance of stoned faces which started swinging on their pedestals with their
hands making the floor howl under their heavy granite feet) which is present in S.T.E. but
completely absent in S.W.E.
1.5. Going from the configuration of events to the elements that constitute the space of the
event, I would like to underline the fact that the elements that form S.S.E. are at the border between
the visible and the invisible. This proximity will not deny the proposed criterion. On the contrary, it
underlines a certain manifestation of the fantastic consisting of the attempt to discredit a belonging
to the real elements of the common components of S.S.E. and S.S.W. (meaning that this will
discredit the real characteristics of reality). Due to this manifestation of the fantastic literary text, I
am determined to consider as absent some space elements belonging to S.S.E. in the S.S.W. system,
for example an old castle with a destroyed garden, more a pile of stones than a construction, with
dried out trees whose walls now shelter new and young trees which are growing on its walls. Due to
the temptations of a fantastic literary text, elements found in the S.S.E. system, (the stone wall
which turns in a hinge and the mirror which turns in hinges allowing a dried face to come out from
a passage in the walls) will be considered absent from S.S.W.
1.6. The non-correspondence between S.S.E. and S.S.W. and between S.T.E. and S.W.E.,
marked by the lack of repetitions of the space elements in the text and the world, determines the
interpretation of this event as fantastic.
1.7. The application of the correspondence criterion led to the identification of sequence R1
as belonging to the real. I will limit the application of the same principles to the space and event
elements which appear significantly in the text in order to prove the reality of the final scene-R2.
The space elements found in S.S.E. such as the long street covered with snow of the deserted town,
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the rooms with huge chandeliers with sugar-white candles lit in the dark, rooms with silver air,
softly flavoured, lonely streets with arched gates and a rotten fence, the ceiling whose coal-like
walls were covered in oil are obviously noticeable in S.S.W. as well.
1.8. Similarly to space units, events such as sledges going down the streets covered with
snow, the entrance into the house with two floors, going through the gardens and even Angelo’s
mysterious journey accompanied by the Count of Lys, found in S.T.E. can be easily detected in
S.W.E. The entire R2 episode is poorer in events; gestures, especially with erotic connotation, in
internal and external spaces, the scenic game, and the living room existence replace the events
anchored in the real in the first scene, in the fantastic in the second scene and in the real again in the
final scene.
1.9. The correspondence established between space levels and event levels justifies the
interpretation of this scene as belonging to the real.
1.10. The correspondences thus identified allow a clear distinction between real scenes and
fantastic scenes; this aspect of the fantastic can be named “inter-scene fantastic” because it appears
between two sequences belonging to the real and functions as an episode in itself. However, there
are many fantastic aspects which do not form an episode, but rather constitute space and event units
of the fantastic immersed in the real scenes. This type of fantastic incorporated in a real scene can
be named “intra-scene” fantastic.” On their turn, units of the real can appear inside fantastic scenes.
The “intra- scene” fantastic existing within the frames of a real scene leads to the dispersion of the
elements of the real and the delimitation of sub-units of the same scene. The real element not
organized as a scene can cause the dispersion of the fantastic elements and a sub- division of the
fantastic scene. A text where the fantastic would appear in different scenes and the real would
manifest itself in a dispersed way is represented by the following diagram:
R1
R

1a

FR1

F1
R

1b

1a

F

rf2

R2
1b

F

R

2a

fr2

R2b

where R1a and R1b are dispersed sub-episodes of R1,
F1a and F1b are dispersed sub-episodes of F1,
R2a and R2b are dispersed sub-episodes of R2
and fR1 is a fantastic sub-episode inserted in R1,
rf2 is a real sub-episode inserted in F1 ,
fr2 is a fantastic sub-episode inserted in R2 .
1.11. The successive identification of the intra-scene fantastic and the units of the real
unorganized as an episode can lead to imagining a text as infinitely divided. Any fantastic intrascene unit can manifest itself at the level of the sequences that it re-structures into subordinated
units. I consider that in The Avatars of Pharaoh Tlà the reader faces a game between the fantastic
and the real. The initial sequence R1 can be sub-divided in two sequences R1a and R1b identifiable
when the mirror becomes damp and the god hidden in the mirror reveals himself. The fantastic
scene undergoes a similar fragmentation when Dona Ana’s castle appears with its rooms and
servants in the S.S.E. configuration. The final real scene is also subject to division when the
androgen character Cezar/Cezara appears or the cave turns into a living room. These manifestations
of the intra-episode fantastic do not deny the criteria decided upon for detaching the real scenes
from the fantastic ones. They underline the necessity of diversifying the criteria and elaborating
new criteria which could accompany the principle ones.
2. The study of the procedures necessary to realise the insertion of the fantastic has a triple
justification. Firstly, I will analyse the insertion into the constitution of the text and the necessity of
explaining the scenes: The Avatars of Pharaoh Tlà is a sequential text with different successive
elements. Secondly, an analysis of the mentality which constructs the existence in time and space of
the character of such a text is necessary: in The Avatars of Pharaoh Tlà the successions of lives
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connected to each other are considered to be a sequence of one character’s existence which would
correspond to the metempsychosis doctrine accepted as a source of prose. (Călinescu 1979: 22), but
denied with more or less arguments by recent interpretations. Finally, a justification can also be
found in the identification of the criteria meant to delimit the extension of both real and fantastic
scenes by studying the way in which the different lives are connected to create the succession of the
events. The means of insertion can be found in the S.S.E. system, the S.T.E. system, and at the
linguistic level of the text. I will describe only two ways of inserting the fantastic in S.S.E., namely
space equalization through different attributes and the identity of the constituents.
2.1. Space equalization through attributes can be achieved through the presence of some
space elements with the same characteristics both in the real and the fantastic scenes. This practice
is noticeable when connecting F1 to R1 and F1 to R2. The most frequent attribute of equalizing the
space elements from the two scenes can be found in the expression moon snow. Elements as the
desert land of Nubia, the pyramids and the streets found in scene R1 are equivalent to the castles,
cemeteries, and streets of Seville. The expression moon snow creates a monochromatic space
common to the two scenes. Spaces such as Nubia and Seville are connected by another attribute that
marks the sensation of barrenness. In the same way, by using an attribute which communicates the
feeling of stiffness, Tlà’s tomb with its stoned kings corresponds to the underground chamber from
the marquis’ castle where the stoned knights dwell.
2.2. The space correspondence determined by the identity of the constituents assumes the
presence of the same space elements both in R1 and F1. Creating spaces by using the same items
causes a feeling of space repetition to appear; the difference between the space units consists in the
fact that other actions take place within their frame. The space in R1 includes streets paved with
stones, colossal gardens and pyramids with labyrinth stairs that lead to a passage which continues
with other stairs. The same streets, gardens, and castles with the same stairs and corridors seem to
be repeated in the fantastic scene. Thus, this procedure creates a common space for the character
that dies and the memory of the character that follows him in the sequence of different existences.
2.3. The procedures used to create the insertion are numerous and can be easily identified in
S.S.E. It is essential to observe the author’s intention to make the transition from a space with
realistic attributes to a fantastic one unobservable. This intention makes us try to find a
correspondence between the real scene and the entire S.S.E. of the fantastic scene. This intention is
responsible for the feeling of space homogeneity transmitted by the two scenes.
2.4. A series of insertion methods are observable in S.T.E. I will refer to the identity of the
sensations experienced by the characters of the existential series and the identity of the spaces of
that existence.
2.5. The characters of the existential sequences situated in different scenes have the same
sensations. The common perceptions in different scenes connect worlds and hide differences. Each
character appears as a reduction to the sensation of nothingness. The first stage of this reduction
consists of a return to more primitive forms of life: (Tlà) seemed a black bug in the light of the
night; in his dream, Baltazar was a rooster whose wings were growing; the second stage leads to a
reduction of all perceptions to a black spot: Tlà seemed to be a black spot while Baltazar felt he was
quickly contracting until he became the middle of an egg’s yolk. The first stage of this reduction is
a feeling of nothingness: Tlà felt that his heartbeat was disappearing… he felt that life was
vanishing from his chest, he felt that nothing… nothing… and Baltazar closed his eyes and saw the
darkness as an infinite black horizon of nothingness… nothingness. This procedure contributes to
the previous character’s annulment in order to introduce the new character; paradoxically, it ensures
the unity of the existential series.
2.6. Another way of connecting the scenes manifests in the identity of the spaces
experienced by the characters. Analyses of the way in which the fantastic manifests itself confirmed
the importance of the actions and the itineraries adopted by the characters, the alternation of space
elements implying time change, and the participation to events belonging to different worlds
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(Langford 1990: 124). The characters undergo similar itineraries in different scenes of the text.
Thus, living in identical spaces, but with a different organisation, Tlà and Baltazar descend to
underground rooms, under pyramids or in cellars and open and close heavy doors of inexistence by
crossing gardens and temples.
3. The sub-chapter will describe two ways of insertion from a linguistic point of view: the
lexical substitution of the name and the propagation of the name among species.
3.1. The lexical substitution of the name is a way of inserting the fantastic used when R1 and
F1 and F1 and R2 become connected. The procedure leads to the substitution of the name in the
existential sequence. When connecting scene F1 with scene R1, the characters are mentioned with
their title and name: Pharaoh Tlà or King Tlà. The title substitutes the name and the character
becomes The King. In the same way, the pronoun substitutes the title and thus, Tlà becomes He.
The whole succession of substitutions contributes to the annulment of the previous name. In the
scene connected to R1, namely in F1, the order of the substitutions is opposite; He, the new name of
the character, is substituted by the title of the character; on its turn, the title is replaced by the name.
The character’s journey from one scene to another requires an initial annulment procedure of the
character’s personality which makes possible a new process according to the new scene’s
requirements. The substitutions taking place at the moment in which the character becomes He can
be represented in the following way (by taking into account the connected scenes):

R1

F1

Pharaoh Tlà
King
He
He
Beggar,
Marquis
Baltazar

Name annulment
………
Name attribution

The two substitutions allow the insertion of the fantastic through personalisation and depersonalisation. The second substitution starts from a pronoun and ends with a name. The insertion
of the fantastic is dependent on the transformation of Pharaoh Tlà into He and the progression to
Baltazar. The regression to He weakens the control over identities. The progression to the new
name authenticates the world in which the new character will function. This procedure offers a
supplementary criterion for the delimitation of the scenes; after all the substitutions take place, the
real scene ends and the connection with the fantastic world is established. In similar texts, each
scene will be equal with a text unit contained between losing a name and gaining another one.
3.2. The propagation of the name among species as a way of inserting the fantastic consists
of the iteration of character Tlà’s name in the scene subsequent to his existence. Elements of
inferior species mark phonetically the space of the new existence with the previous name (e.g. in
The Avatars of Pharaoh Tlà in scene F1): on a pile there was a crow crying out crr! Tla! tlà! crr!
The sounds follow the character (who doesn’t have a name yet) into his sleep causing a reduction of
all his perceptions to nothingness previous to his birth. In the same scene, a frog woken up in the
grass started jumping and calling Tlà, tlà to the moon until he woke up a mosquito on his skin: Bzz!
Tlà!. If we consider the onomatopoeic elements in the order they appear, we can notice that the
sounds spread will constitute the name of the new character called Baltazar, which contains in a
reversed order the components of the previous name:
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//crr! Tla! tlà! crr!
Bzz! Tlà!
Baltazar
This iteration of the constituents of the initial name is the basis for all the names mentioned
in the text. The presence of all the constituents of the initial name in a reversed order in Baltazar is
not random; in the following two names, two of the constituents are repeated: Alvarez, Angelo;
Alvarez, who appears later, keeps the two elements of the pharaoh’s name at the beginning. In the
name of the character farthest from the origin, two elements are preserved, but dispersed in the
entire lexical unit. This selection of names is due to an attempt of connecting the scenes according
to a belief in a chain of existences that the text is built on. The importance of the name is confirmed
in questions and statements such as: What are you, king… You are but a name! The character and
the name serve the organization of the scenes. The character is subject to substitutions and
transformations integrating himself in the chain. The name of the character undergoes the same
transformations.
4. Understanding the mechanisms of inserting the fantastic element into the text helps us
understand the structure of the text. By analyzing the way in which the text is formed as a
succession of connections, it is possible to discover the strategies of the one projecting the text and
differentiating between fantastic and realistic scenes subordinated to imagination.
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Abstract
In this article, I have researched the Latin borrowings that have entered the Romanian
language through the German and Hungarian languages. These borrowings constitute a complex
image of the linguistic interferences form de lexical – semantic field.
The Romanian language is a “hospitable” language, which easily assimilates borrowings
from other languages, and one of its main features is the ease with which it absorbs Latin
neologisms, especially at the end of the 18th and the beginning of the 19th centuries, when important
sectors of literary Romanian’s vocabulary were enriched with Latin terms.
Key words: borrowing, language, vocabulary, meaning, influence
Cuvinte cheie: împrumuturi, limbă, vocabular, semnificaŃie, influenŃă
1. Einführung
Eugen Coşeriu definiert die sprachliche Interferenz als eine Form der sprachlichen
Kreativität und als einen Beweis dafür, dass der Sprecher nicht einfach das von ihm Gehörte
wiederholt, sondern einen Ausdruck aufgrund seines sprachlichen Wissens schafft, und zwar ohne
sich darum zu kümmern, ob das von ihm Geschaffene schon geschaffen worden ist. Die Interferenz
ist demnach nichts anderes als das Schaffen in einer Sprache nach dem Muster einer anderen. Das
bedeutet aber nicht, dass man in der einen Sprache denkt und sich in der anderen ausdrückt;
mehrsprachige Personen denken jeweils in der Sprache, in der sie auch sprechen. Die Interferenz
besteht in der Assoziation eines vorgeformten Inhalts mit einem ihm ursprünglich nicht
entsprechenden Ausdruck [4].
Interferenzen betreffen erstens die Verwechslung ähnlich klingender Wörter der eigenen
Sprache oder einer Fremdsprache. Es handelt sich also um störende Überlagerung oder
Überschneidung, mit der sich die Lernpsychologie beschäftigt. Ein weiteres Interesse an
Interferenzen ist soziolinguistisch, sprach- und kulturhistorisch orientiert. Interferenzen entstehen in
Gebieten der Mehrsprachigkeit durch kulturelle Kontakte, bedingt durch die wirtschaftlichtechnische Entwicklung, durch persönlichen Verkehr und durch die Massenmedien. Der größte Teil
dieser Inteferenzen besteht aus der Übernahme fremder Wörter, die sich mehr oder weniger dem
phonologischen System der neuen Sprache anpassen. Entlehnungen und Lehnprägungen geben
Aufschluss über Art und Grad der Beeinflussung, die von Seiten anderer Völker auf den
Sprachträger einwirkte. Die Menge des Lehngutes hängt vom ökonomischen, politischen und
kulturellen Entwicklungsstand eines Volkes in den einzelnen Perioden seiner Geschichte und von
der Art seiner politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zu benachbarten Völkern
ab.
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2. Sprachliche Einflüsse
2.1. Einflüsse auf die rumänische Sprache
Viele Sprachforscher sind der Meinung, dass zeitlich verschiedene Siedlerwellen zu der
großen Einteilung in ältere und jüngere deutsche Einflüsse auf das Rumänische führen. Aber
Hutterer C.J. sagt in „Mischung, Ausgleich“, dass die sprachliche Mischung, die Eigenentwicklung
und der Ausgleich nicht so verschieden sind, dass eine solche Trennung gerechtfertigt wäre.
In sprachsoziologischer und – historischer Hinsicht sind zwei Erkenntnisse festzuhalten: auf
rumänischem Gebiet handelt es sich um die beiden Fällen bei den ersten Siedlern nicht nur um
Bauern, sondern um die Ansiedlung von Professionalisten bis hin zum kriegerischen Adel. Alle
professionellen Gruppen haben eine Sprachgeschichte, die immer in Verbindung zum
Binnendeutschen Sprachwandel gestanden hat. Allgemein zeigen alle Gruppen ein mehr oder
weniger verwickeltes Zuspiel von dominanten und versteckten Sprachschichten in den Mundarten,
das durch soziale Abstufungen in sich selbst, wie auch durch den zusätzlichen Gebrauch von
verschiedenen Varianten der deutschen Hochsprache nicht vereinfacht wird. Für die rumänische
Sprachwissenschaft wären sowohl theoretische Erkenntnisse, als auch eine praktische Anwendung
wertvoll. Theoretisch könnten Kriterien ermittelt werden, die eine Abgrenzung des Einflusses der
deutschen Schriftsprache vom Einfluss der mundartlichen Formen des Donauschwäbischen
ermöglichen. Ein dahingehender Versuch liegt schon bei Vasile Arvinte vor, der Kriterien für die
Trennung des neuhochdeutschen vom mundartlichen deutschen Einfluss im Banat aufgestellt hat
[1].
Soweit die Feststellung zutrifft, dass der Wortschatz einer Sprache die Geschichte des
Volkes, das sie spricht, widerspiegelt, trifft es auch zu, dass das Forschungsobjekt nicht nur die
genauere Kenntnis der Geschichte und die Lebensumstände der deutschen Sprachgemeinschaft, die
jahrhundertelang inmitten des rumänischen Sprachraums gelebt und gewirkt hat, sondern auch das
Kennen und das Interesse für das lange Zusammenleben der Donauschwaben mit ihren ungarischen,
serbischen und kroatischen Nachbarn. Bei der Verbreitung des Lehngutes kommt es nicht nur zu
geradlinigen, eindeutig bestimmbaren Entlehnungen, sondern auch zu Mehrfach- und
Rückentlehnungen, die das komplexe Bild der sprachlichen Interferenzen im lexikalischsemantischen Bereich mitbestimmen.
Die deutschen Sprecher sind heutzutage fast durchwegs bilingual, sie benutzen mindestens
zwei verschiedene Sprachsysteme (Deutsch oder eine Mundart des Deutschen und Rumänisch) mit
ihrer jeweiligen grammatischen und lexikalischen Struktur im Wechsel miteinander. Dazu kommt,
so meint Heinrich Mantsch, ein neues Bewusstsein, dass man als „sorglos“ bezeichnen könnte. Da
viele Sprecher des Siebenbürgisch-Sächsischen bilingual sind, müssen sie, wenn sie innerhalb des
einen Sprachsystems Elemente aus einem anderen Sprachsystem benutzen, nicht befürchten, von
ihrem Gegenüberliegenden nicht verstanden zu werden. So kommt es zu mehr Interferenzen als
früher, als noch nicht alle Sprecher verschiedene Sprachen in gleicher Weise beherrschen.
Puşcariu hat zwei Extremformen entdeckt, die Entlehnungen besonders zu begünstigen
scheinen:
1) Zweisprachigkeit auf der Ebene der praktischen Verständigung ist sich sprachlicher
Unterschiede weniger bewusst und kann zu zahlreichen Entlehnungen vor allem als direkte
Übernahme von Wörtern führen.
2) Zweisprachigkeit auf der Ebene des Denkens führt zu zahlreichen Entlehnungen oder zu
Überfremdung der eigenen Sprache wenn sie mangelndes Bewusstsein einschließt, bedingt durch
den Reiz des Neuen oder durch wenige Kontrolle wegen praktischer Lebensumstände, führt zur
Entnationalisierung.
Die Entwicklung zur Einsprachigkeit zeigt sich hier in einem Stadium, das zweifelsohne
„Entnationalisierungstendenzen“ für das Deutsche und vom Rumänischen aus gesehen
Assimilierungstendenzen aufweist. Die Siebenbürger Sachsen sind weniger davon betroffen, als die
anderen Deutschen aus Rumänien.
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Vasile Arvinte untersucht in „Die deutschen Entlehnungen in den rumänischen Mundarten“
nach den Angaben des Rumänischen Sprachatlasses, 1971, entstanden in der Zeit von 1960 bis
1962, die geographischen Verbreitungsgebiete und die historischen Wortschichten. Desgleichen
schließt der Verfasser auf anderssprachige Vermittlung deutscher Elemente ins Rumänische. Diese
Arbeit beruht zwar auf dem beschränkten Material des Rumänischen Sprachatlasses von 1929 1938, führt aber mit den für diesen Rahmen notwendigen Vorbehalten zu interessanten Ergebnissen
hinsichlich der geograpischen Verbindungsgebiete, die in Verbindung mit den bezeichneten Sachen
und Synonymen auch Rückschlüssen auf historische Wortschichten und die Bedingungen für
anderssprachige Vermittlung deutscher Elemente ermöglichen. Nach den sprachgeographischen
Karten ergibt sich - ähnlich wie bei Borcia aufgrund des kulturhistorischen Bezugs – eine
Einteilung in Entlehnungen aus dem Siebenbürgisch-Sächsischen und dem ÖsterreichischDeutschen. Diesen beiden groβen, historisch verschiedenen Einflussgruppen schickt Arvinte eine
Diskussion der germanischen Elemente voraus. Die Entlehnungen nach dem 18. Jahrhundert
betreffen schwäbische Elemente im Banat, deutsche Elemente in der Bukowina und in allen
Provinzen des ehemaligen österreichisch-ungarischen Kaiserreichs. Der österreichische Einfluss
machte sich in den verschiedenen Bereichen des materiellen, sozialen, ökonomischen und
politischen Lebens der Rumänen in diesen Gebieten bemerkbar und schlug sich in sprachlichen
Entlehnungen nieder. Kulturhistorisch liegen zum einen die alten siebenbürgisch-sächsischen
Handelsbeziehungen mit rumänischen Regionen, zum anderen die jüngeren Einflüsse über deutsche
Bauern, Handwerker und Techniker zugrunde.
Unser berühmte Sprachforscher Coşeriu zeigt wie schwierig der Prozess
der
Sprachreinigung sei; Puşcariu ermahnt 1924 öffentlich seine siebenbürgischen Landsleute aus ihrer
Redensweise Ardelenismen zu eliminieren, die deutschem, ungarischem, lateinisierenden Einfluss
entspringen. Die Gründe sieht er in der verschiedenen Herkunft anderer Lehnwörter.
Die Karpaten als Sprachgrenze zeigen sich bei der Gegenüberstellung von deutschen
Entlehnungen in den ehemaligen österreichischen Provinzen mit türkischen sowie neugriechischen
Synonymen und volkstümlich gewordenen Neologismen des Altreichs (in den historischen
Provinzen Muntenia und Moldau). Die späteren Einflüsse im Wortschatz sind nicht so tiefgreifend,
tragen aber dazu bei, dem Banat und der Bukowina, vor allem durch deutsche Einflüsse ein eigenes
Gepräge zu geben. Lehnprägungen sind nach Arvinte nicht allzu häufig. Bildungen nach deutschem
Muster treten vor allem in den westlichen Provinzen auf ihr zum Teil volkstümlicher Charakter lässt
auf enge sprachliche Beziehungen schließen [1].
2.2. Gründe für sprachliche Entlehnungen in Rumänien
Die rumänische Sprache ist für das Lehngut aus verschiedenen Sprachen durchaus
empfänglich. Die Bereitschaft des Rumänischen, generell Neologismen, besonders aber lateinischromanische aufzunehmen, ist ein Wesenszug dieser Sprache. In den letzten Jahrzehnten des 18. und
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Latinisierung oder die Romanisierung einiger
Wortschatzbereiche ein Grundzug in der Entwicklung der rumänischen Literatursprache, in die
viele fremde Elemente aufgenommen wurden. Genauer gesagt, handelt es sich um den Ersatz
slawischer oder sonstiger Fremdwörter in der gehobenen Sprache durch lateinische oder romanische
Neologismen und um die Eingliederung lateinisch-romanischer Entlehnungen in diese Sprache
durch Übernahme aus nichtromanische Sprachen. Der Wortschatz der modernen rumänischen
Literatursprache wurde durch die kulturelle Geltung der lateinisch-romanischen Neologismen
bereichert, die im Rumänischen der gehobenen Stilebene angehören.
Historische Gegebenheiten, soziale und politische Umstände, die verschiedenartigen
kulturellen Strömungen und deren Einflüsse haben in der Entwicklung der modernen rumänischen
Sprache ihre besonderen charakteristischen Spuren hinterlassen. So kann man in den einzelnen
Provinzen von einer vormodernen oder die moderne einleitenden Etappe zwischen 1780 und 1830
sprechen, der eine moderne zwischen 1830 und 1880 folgt. Ab dem Jahr 1884 war in Arad und im
Banat die ungarische Sprache offizielle Pflichtsprache und auf dieser Weise kamen in der
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rumänischen Sprache viele ungarische Beeinflussungen. Das dauerte nicht nur bis zur Vereinigung
Großrumäniens, sondern dieses Phänomen ging weiter, aber in einem kleineren Maße, so dass viele
lateinische Wörter durch das Ungarische ins Rumänische kamen. Der Reromanisierungsprozess, der
die Entwicklung des Rumänischen entscheidend geprägt hat, kann auch als „Verwestlichung“ der
rumänischen Kultur und Sprache betrachtet werden, d.h. als Prozess begann Ende des 18.
Jahrhunderts in Siebenbürgen und setzte sich simultan in den drei großen Provinzen (Siebenbürgen
einschließlich des Banats, Muntenien und Moldau) fort.
Die deutschen und ungarischen Komponente im Rumänischen, als Folge des Einflusses
kultureller und behördlicher Faktoren haben der modernen schriftsprachlichen Variante des
Rumänischen in Siebenbürgen eine besondere Eigenart verliehen. Die größten Unterschiede
zwischen der Sprache der Gebildeten in Siebenbürgen und im Altreich bestanden Ende des 18. und
Anfang des 19. Jahrhunderts in den Neologismen lateinisch-romanischer Herkunft, die in
Siebenbürgen und im Banat durch deutsche und ungarische Vermittlung entlehnt wurden, in
Muntenien und in der Moldau aber auf dem Weg über das Neugriechische oder Russische. Auf
diese Weise gelangen sogenannte Kulturwörter aus den verschiedenen Sprachen im Zuge ihrer
Modernisierung auch ins Rumänische.
Die Beziehungen zwischen ethnischen Gruppen mehrsprachiger Nachbardörfer gingen weit
über das wirtschaftliche Element hinaus. Das beweisen Ehen zwischen den konfessionell
verschiedenen (orthodoxen) Rumänen und (katholischen) Schwaben, wobei die eingeheirateten
Partner die Lebensweise und Sprache des neuen Umfelds annahmen. Im Umgang zwischen
verschiedenen Ethnien wurde die Eigenart der anderen geachtet: die Bezeichnung „Walachen“ für
Rumänen hat in der untersuchten Gegend keine abwertende Nuance, wie es sonst häufig vorkommt.
Wenn auch Neckereien (wo gibt es keine Ortsneckereien!) bezüglich der Kleidung und Sitten üblich
waren, wurden doch fremde Kleidungsstücke samt ihren Bezeichnungen entlehnt, und man hatte
Achtung und Verständnis für das ethnische, kulturelle und geistige Anderssein. Freilich reichte
dieses Verständnis für manche Eigenart im Weltbild des anderen doch nicht aus. So z. B. haben die
Schwaben ihr Aldermarsch aus ung. áldomás ‚Kauftrunk’ entlehnt und volksetymologisch an alt
und Marsch angeglichen, und die Rumänen das aldămaş gleichfalls aus ung. áldomás entlehnt. Bei
den Schwaben wird der Kauf eines Haustiers oder Wirtschaftsgeräts mit einem ungezwungenen
Umtrunk, d.h. Aldermarsch besiegelt. Für den Rumänen bedeutet dies mehr: es ist eine rituelle
Gepflogenheit. Der rumänische Käufer oder Verkäufer hatte bei dem Umtrunk immer
Beschwörungsformeln, als Abwehr- und als Fruchtbarkeitszauber, bereit. Er war imstande, den
Umweg über mehrere Dörfer zu machen, um diese Handlung vorzunehmen, für die der Schwabe
nur ein verständnisloses Kopfschütteln übrig hatte [6].
Der Zeitraum von etwa 100 Jahren zwischen 1760/1780 und 1860/1880 ist von größter
Bedeutung für die Erforschung der Herkunft und der Eingliederung der Neologismen in das
Rumänische. Streng sprachlich gesehen, kann die Herkunft der Worterlehnungen aufgrund der
lautlichen und morphologischen Gestalt oder auch der semantischen Besonderheiten ermittelt
werden. Um das Jahr 1800 kann man von phonetischen und morphologischen
Eingliederungsnormen der lateinisch-romanischen Neologismen sprechen. Diesen Normen können
aufgrund der Entlehnungen durch deutsche und ungarische Vermittlung in Siebenbürgen und im
Banat aufgestellt werden. Man kann sie auf die Neologismen anwenden, die unmittelbar aus dem
Lateinischen oder aus einer romanischen Sprache, aus dem Italienischen oder Französischen, ins
Rumänische gelangt sind. Ein solches Verfahren war bis zur Mitte des vorrigen Jahrhunderts üblich.
Danach werden die einheitlichen Normen der modernen rumänischen Schriftsprache wirksam, die
dem romanischen Charakter des Rumänischen zu vollem Durchbruch verhelfen.
„Die vielfache Herkunft der Neologismen und das Fehlen eindeutiger Normen und daher die
Unsicherheit der Intellektuellen jener Zeit in Fragen der Eingliederung der Neologismen in das
morphologische System des Rumänischen erklären das Vorkommen morphologischer Varianten“
[2].
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2.3. Lateinisch-romanische Entlehnungen durch deutsche oder ungarische Vermittlung
Die Schwankungen in der Anpassung der Wortformen bei den Lehnwörtern, die über die
Schriftsprache aufgenommen wurden, z.B. Fachausdrücke, sind größer als die Schwankungen bei
Neologismen, die als Regionalismen über die Umgangssprache übernommen wurden „A language’s
vocabulary contains large numbers of words that reflect the technologies, occuppations and values
important to the culture.“ [11] Aufschlussreich sind folgende Beispiele von Einordnungen in das
morphologische System des Rumänischen einiger Neologismen lateinisch-romanischer Herkunft,
die durch deutsche oder ungarische Vermittlung in Siebenbürgen und im Banat Ende des 18.
Jahrhunderts übernommen wurden. Viele der lateinisch-romanischen Entlehnungen durch deutsche
oder ungarische Vermittlung in Arad, in Siebenbürgen und im Banat sind Regionalismen oder
gelten als veraltet, gehören lediglich der Gebildetensprache an, besonders vor 1918, z.B.:
atestat n, „Gutachten, Zeugnis“ wurde durch Bedeutungsveränderung „Studiennachweis,
Diplom“, zum Synonym für „absolutor“ aus dt. Attestat, lat. attestatum, attestari “bezeugen”[5]. In
Siebenbürgen hat sich das Wort auch dank der volkstümlichen Form „atistaŃie“ erhalten. Die
wichtigsten rumänischen Worterbücher erklären das Wort als Lehnwort aus dem Lateinischen oder
als Entlehnung aus dem Deutschen.
orighinal n, „ursprünglich, echt, unverfälscht“ aus lat. Originalis, dt. Original „unverändert,
echt“
penzion n, aus dt, Pension und dieses auf frz. pension [9]
preparandie f, „Lehrerbildunganstalt“, aus dt. Präparandie; preparandial, -ă Adj., „zur
Präparandie gehörend“; preparandist, auch in der Variante preparand „Schüler einer
Lehrerbildungsanstalt“ (preparandie + -ist).
stipendist m, „Stipendiat“ aus dt.-österr. Stipendist „Studienbeihilfeempfänger“ [7];
stipendiu n, „Studienbeihilfe“, aus dt. Stipendium, lat. stipendium.
trivial, -ã Adj., in dem Syntagma şcoala trivială “Elementarschule”, eine durch das
Schulgesetz Ratio Educations aus dem Jahre 1777 für Ungarn und die angeschlossenen Provinzen
festgelegte Unterrichtsstufe. Einige dieser Neologismen sind in Siebenbürgen und im Banat in die
Mundarten eingedrungen:
ceruzã f, „Bleistift“ aus ung ceruza, ital. cerussa
credenŃ n, „Büffet, Anrichte“ aus bair.-österr. Kredenz; ital. Credenza [1]
ştil n, Pl. ştile und ştiluri, “Federhalter” aus dt. Federstiel [3]
claviaturã f, aus dt Klaviatur [5]
corecturã f, aus dt Korrectur , lat. correctura [5]
prezidiu n, aus lat. praesidium, dt. Präsidium [5]
sista - Verb I, aus lat. sistare, dt. sistieren [5]
Heute wird es nur noch im mundartlichen und im fachsprachigem Bereich bemerkt,
da der Einfluss auf die Gebildetensprache bereits der Vergangenheit zugerechnet wird. Die
Gründe dafür sind die folgende:
2) Einigung Rumäniens 1918, die dominierende Rolle bekommt Muntenien, mit der
Hauptstadt in Bukarest.
3) Die Reromanisierung – die Erweiterung und Ersetzung des rumänischen Wortschatzes
mit den geeignetesten Mitteln, die sich strukturmäßig mit den vielen latein - romanischen
Neologismen bereichern! Die Normierung des literarischen Rumänischen musste nun erfolgen.
4) Historisch - kulturell ist die Entwicklung in der Verbindung von Wörter und Sachen zu
sehen. Die sich wandelnde Sachkultur wird in ihren sprachlichen Auswirkungen spezifiziert, als ein
zur Zeit laufender langsamer Ersetzungsprozess mit zahlreichen Überlagerungserscheinungen, als
ein Generationenproblem, als Abstiegsprozess von der Stadt aufs Land oder sie wird allgemein im
Verhältnis von Mundart und Hochsprache betrachtet. Im Vordringen ist die literarische Sprache mit
der offiziellen Fachterminologie.
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5) Rein sprachlich gesehen, wird die unterschiedliche Struktur des Rumänischen und des
Deutschen als letztendlicher Grund für den Rückgang oder geringen Anteil des deutschen
Einflusses angegeben.
3. Schlußfolgerungen
Das Rumänische ist in seinem lexikalischen Grundbestand, phonologisch und
morphologisch eine romanische Sprache und bietet dadurch den Entlehnungen aus dem Deutschen
mehr Widerstand als der, den romanischen Elementen gegenüber, die sich besser eingliedern lassen.
Das Phänomen der „Entnationalisierung“ z.B. die Romanisierung der Slawen hat
teilweise stattgefunden, obwohl die Slawen: Bulgaren, Slowaken und Serben nach der Vereinigung
Großrumäniens Ethnien mit volle Rechte waren und Schulen in ihre Muttersprache besuchen
konnten.
Als Schlußfolgerung möchten wir die Rolle der Entlehnungen aus der deutschen Sprache
anhand des folgenden Beispiels beweisen. Der deutsche Banater Forscher Diplich erhielt von dem
ehemaligen Rektor der Universität Klausenburg, Constantin Daicoviciu, einen Dankesbrief dafür,
dass er rumänische Spache in die Sprache Goethes übertragen habe. Hier schreibt Daicoviciu den
bemerkenswerten Satz: „Ce bine-mi pare că sîntem amîndoi bănăŃeni – lanŃmani – cum zicem noi.
Eu mi-s de pe lîngă Caransebeş (Căvăran).“ Deutsch: ‚wie freut es mich, daß wir beide Banater sind
– Landsleute – wie wir sagen. Ich komme von Căvăran bei Karansebesch’. Der Begriff LanŃmani,
eine Pluralbildung nach Landsleute, steht über anderen entlehnten Standesbezeichnungen wie
Pauăr ‚Bauer’ und Maistur ‚Meister’ und integriert alle Einzelpersonen und Stammesgruppen aus
demselben Wohngebiet.
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LEXIKALISCH-SEMANTISCHE SPEZIFIKA DER KOMPOSITA
MIT DEM GRUNDMORPHEM -WEINSPECIFICUL LEXICAL-SEMANTIC AL COMPUŞILOR CU MORFEMUL
DE BAZĂ –VINTHE LEXICAL-SEMANTIC SPECIFICITY OF COMPOUNDS WITH THE
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Abstract
Compound words formation is the most frequent way of word formation in German
language. The article deals with the lexical and semantical analysis of 497 compounds of the wordforming nest with the –wein- root morpheme
Keywords: word formation, terminology, composition, root morpheme wine
Cuvinte cheie: formarea cuvintelor, terminologie, compoziŃie, morfemul rădăcină vin
1. Einleitung
Komposition ist in der deutschen Sprache die häufigste Wortbildungsart. Das Ergebniss der
Komposition ist ein Kompositum, d.h. ein Lexem, das aus zwei Bestandteilen besteht – aus zwei
unmittelbaren Konstituenten. Die Konstituente können entweder freie oder gebundene Morpheme,
bzw. Morphemkostruktionen sein. Zu freien Morphemen gehören Grundmorpheme, bzw.
Konstruktionen damit. Gebundene Morpheme sind Konfixe, d.h. gebundene Grundmorpheme. [3]
Besonders die nicht motivierten Stammwörter, die mehr oder weniger im Zentrum des
Wortschatzes stehen, haben großes Potenzial der Komposition, aber auch Derivation. In unserem
Artikel wollen das große Kompositionspotenzial mit Hilfe des Stammwortes Wein beweisen, das
eine zentrale Lage im Wortschatz hat und relativ frequentiertes Wort ist. Das Wort Wein ist nicht
nur ein Wort aus der allgemeiner Sprache, sondern ist es auch ein Fachbegriff in Bereichen
Weinanbau, Weinproduktion, Weinhandel, Weinkonsumierung u.a.
Der Ursprung des Wortes Wein liegt im Lateinischen. Aus dem lateinischen vinum kam ins
Althochseutsche und blieb auch im Mittelhodeutschen win, wovon das heutige Wort Wein stammt.
2. Die Komposita im Wortbildungsnest mit dem Grundmorphem -weinIn dem rekonstruierten Wortbildungsnest mit dem Grundmorphem -wein- befinden sich
mindestens 527 Motivate (d.h.motievierte Wörter mit dem Grundmorphem -wein-), wovon sind 30
Derivate und 497 Komposita, die in einer der umittelbaren Konstituenten das Gurndmorphem wein- enthalten. [5] Mindestens 527 bedeutet, dass die Wortbildungsnester offene lexikalische
Systeme sind, die neue Wörter (Neologismen) aufnehmen können und veraltete (Historismen) oder
motivierte Wörter, derer Motivationsbeziehungen zu Grundmorphem nicht mehr deutlich sind,
auslassen. Im Unterschied zu Wortbildungsnester gibt es Wortfamilien (Wortsippen), die die
Wörter mit dem diachron gleichen Grundmorphem enthalten, und die sich also auf dieselbe Wurzel
zurückführen lassen, auch wenn das heutige Grundmorphem schon in ziemlich geänderter Form
haben, wie zB. ziehen, Zeuge, züchten, Zaum. [3]
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3. Die Arten der Komposita mit dem Grundmorphem -weinIn dem Wortbildungsnest mit dem Grundmorphem –wein- gibt es hinsichtlich der Wortarten
vorwiegend substantivische abr auch nicht viele adjektivische Komposita. Die Beziehungen
zwischen den unmittelbaren Konstituenten dieser Komposita sind in Über- bzw. Unterordnung; es
handelt sich ausschließlich um Deteminativkomposita.
Alle Komposita bestehen nur aus zwei unmitelbaren Konstituenten, aber diese
Konstituenten können eine oder auch mehrere Grundmorpheme enthalten, d.h. eine unmittelbare
Konstituente kann nicht nur Ein Grundmorphem oder Derivat sein, sondern auch ein Kompositum.
Zum Beispiel das Lexem Weißweinneuzüchtung besteht aus zwei unmittelbaren Konstituenten
Weißwein und Neuzüchtung. Beide Konstituenten sind zugleich Komposita, die im ersten Fall zwei
Grundmorpheme enthalten – weiß und Wein – und im zweiten Fall ein Gruindmorphem – neu – und
ein Derivat – Züchtung.
Nach der Anzahl der Grundmorpheme, die sich in den Komposita des Wortbildungsnestes
Wein befinden, überwiegen die von zwei Grundmorphemen, von zwei Derivaten oder von ihrer
Kombination bestehenden Lexeme. Beispiele bringen wir in der folgenden Tabelle.
Tabelle 1 Arten der substantisvischen Komposita mit dem Grundmorphem -wein- nach der Anzahl
der Grundmorpheme im Kompositum (Abkürzung UK bedeutet unmittelbare Konstituente)
Typ der 1. und der 2.
Anzahl der
Grundmorpheme unmittelbaren Konstituente
2
1. UK Grundmorphem +
2. UK Grundmorphem
2
1. UK Grundmorphem +
2. UK Derivat
2
1. UK Derivat + 2. UK
Grundmorphem
3
1. UK Kompositum + 2. UK
Grundmorphem
3
1. UK Grundmorphem + 2. UK
Kompositum
3
1. UK Kompositum + 2. UK
Derivat
3
1. UK Kompositum + 2. UK
Konversionsprodukt
3
1. UK Konversionsprodukt + 2.
UK Derivat
4
1. UK Kompositum + 2. UK
Kompositum
5
1. UK Kompositum + 2. UK
Kompositum

Beispiele
Jungwein, Messwein, Weinbau, Weinberg,
Weinholz, Glühwein
Weinbehälter, Weingärtnerin, Weinlese,
Weingärtner,Weingeschmack,Weinspruch
Branntwein, Ausbruchwein, QualitätsweinNiveau
Weibauland, Weinbergsjahr, Weinbauring,
Weinbergssalat, Weinflaschenkorken
Weinjahrgang,
Qualitätsweingut,
Weinliebhaber, Weinkühlschrank
Qualitätsweinproduktion,
Schaumweinbereitung,
Weingartenarbeit, Weißweingebiet
Gebietsweinwerbung
Weinbergsrollenamt,
Rotweinrebsorte,
Weißweinneuzüchtung
Weinchlorwasserstoffsäure

4. Komposita mit Kurzwort als Erstglied
Zu spezifischen Arten der Komposita mir dem Grundmorphem –wein- gehören die mit einem
Kurzwort als erster unmittelbaren Konstituente. Diese Art der Komposita ist in der deutschen
Sprache ziemlich häufig. In diesem Fall spricht man über Kurzwort-Wortbildunf, die auf der
Kombination von Kuzwörtern mir anderen Wörtern beruhen. [3] In dem Wortbildungsnest mit dem
Grundmorphem –wein- gibt es die folgenden Wörter mit einem Kurzwort als erster unmittelbaren
Konstituente: QM-Wein, DLG QM-Wein, DOC-Wein, DOCG-Wein, EU-Weingesetz, EUWeinmarktordnung, Q.b.A.-Wein, Q.b.A – Qualitätswein, UTA-Wein. Es handelt sich soehol um
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deutsche als auch um Entlehnungen und fremde Kurzwörter. Zu deutschen gehören UTA –
untypischer Alterston, Q.b.A - Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete. Zu entlehnten QM –
Qaulitätsmanagement, EU – Europäische Union, weiter zu Kombination eines entlehnten und eines
deutschen Kurzwortes DLG QM - Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft Qualitätsmanagement. Zu
fremden Kurzwörten, die als erste unmittelbare Konstituente mit der Grundmorphem Wein als
zweiter unmittelbaren Konstituente ein Kompositum bilden, gehören italienische Kurzwörter DOC Denominazione di Origine controllata, d.h. geschützte Ursprungsbezeichnung für Qualitätswein mit
kontrollierter Herkunft und DOCG - Denominazione di Origine Controllata e Garantita, die
für.kontrollierte und garantierte Herkunftsbezeichnung steht und ein italienisches Gütesiegel für
Spitzenweine ist. [8] Die Fremdkurzwörter, die Komposita mit einem heimischen Wort bilden, sind
Beweise der heutigen interkulturellen Kommunikation, die die internationale Praxis fordert. [2]
5. Komposita aus unterschiedlichen Sprachstilen
Die exzerpierten Komposita kann man in drei Gruppen aufteilen: Wörter aus der
Alltagssprache, aus Fachsprachen und aus Literatur, bzw. Dichtersprache. Diese drei Gruppen sind
für uns ein interessantes Forschungsthema und wir werden sie in der nächsten Nummer dieser
Zeitschrift veröffentlichen.
6. Metaphorische Komposita
In dem Worbildungsnest mit dem Grundmorphem Wein befinden sich auch Komposita mit
metaphorischen Erscheinungen, die sgn „Komposit(ions)metaphern“. [3] Als Beispiele können die
folgenden Kompositionsmetaphern eingeführt werden: Weinnase, Weinpyramide, Jungfernwein,
Weinkönig, Weinpate, Weinpatin, Weinprinzessin. In dem ersten Beispiel handelt es sich um
Verbindung von zwei Grundmorphemen, wobei die zweite zugleich Pars pro toto ist (Nase :
Mensch, Mann). Mit dem Begriff Weinpyramide wird ein beliebter Gag bei Festen bezeichnet,
wenn die Weingläser in Form einer Pyramide gestellt werden und den Wein, meistens Champanier,
in das obide Glas solange eingegossen, biss alle Gläser voll sind. In den restlichen Beispielen geht
es um expressive Personenbenennungen (Junfer, König, Pate, Patin, Prinzessin).
Die bisherigen Foschungen im Bereich der Metaphern und der Fachsprache
beweisen, dass die Metaphern auch in vielen Fachbereichen vorkommen. [9] Zum Beispiel in der
Weinterminologie findet man den metaphorischen Bergiff Weinnase. Dieses Kompositum hat zwei
Bedeutungen: 1. Weinkenner (Fachbegriff), 2. Weintrinker.
7. Weitere Forschungsmöglichkeiten
Eine gute Möglichkeit ergibt sich im Bereich der Komposita mit dem gleichen
Grundmorphem im Zusammenhang mit dem Vergleich mit anderen mehr oder auch weniger
verwandten Sprachen. Die Komposita kann man entweder konfrontativ oder kontrastiv forschen. Im
ersten Fall kann man sich auf die Unterschiede zwischen der Fremd- und Muttersprache oder einer
dritten Sprache orientieren, im zweiten auf die Analogien und Ähnlichkeiten. [4]
BIBLIOGRAPHIE
1. BIRIŞ, R., T., Deutsche Geschäftskorrespondenz, Gutenberg Univers Verlag, Arad, 2009
2. DOLINSKÁ, V., Prieniky kultúr v globálnom priestore, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica,
2004
3. FLEISCHER, W., BARZ, I., Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Niemeyer
Tübingen, 1995
4. KÁŠOVÁ, M., Komunikačné funkcie nemeckého konjunktívu a slovenského kondicionálu,
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity Prešov, 2007
5. KONTRÍKOVÁ, I., POMFFYOVÁ, M., Die Sprache in einem deutschen Geschäftsbrief, In:
Studia Universitatis Vasile Goldis, Arad, Seria Stiinte Economice, "Vasile Goldis" University Press
Arad, 2008
70

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ

ANUL VI, NR. 1 (20), MARTIE 2010

6. KONTRÍKOVÁ, I., BIRIS, R., Komposition in der Terminologie des Managements und
Marketings, In: Studia universitatis „Vasile Goldis“ Arad, 2008
7. KONTRÍKOVÁ, I., Slovotvorné možnosti koreňových morfém „-vín-“/“-vin-“ a „-wein-“ v
nemčine a slovenčine. In: Víno ako multikultúrny fenomén. Univerzita Palackého Olomouc, 2009
8. LEBENSMITTELLEXIKON. In: www.lebensmittellexikon.de.
9. POLČICOVÁ, M., Modely metafory v odbornom ekonomickom jazyku, Univerzita Mateja Bela
Banská Bystrica, 2006
10. POLČICOVÁ, M., Modely obraznosti v jazyku odbornej komunikácie, Univerzita Mateja Bela
Banská Bystrica, 2007
11. MILANCOVICI, S., ConsideraŃii privind poetica lui Benjamin Fundoianu/Benjamin Fondane
în: Studii de ŞtiinŃă şi Cultură, Editura „Vasile Goldiş“ University Press, nr. 3/2009, Arad, ISSN:
1841-1401
Exzerpierte Literatur
1.ČIERNA, M. a kol, Nemecko-slovenský slovník, SPN Bratislava, 1991
2.DEUTSCHES UNIVERSALWÖRTERBUCH A-Z, Dudenverlag Mannheim;Wien;Zürich, 1989
3.DUDEN. DEUTSCHES UNIVERSALWÖRTERBUCH, Dudenverlag Mannheim; Leipzig; Wien;
Zürich, 2003
Internetquellen
1.KRÜNITZ, J. G. 1773-1858, Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System der StaatsStadt- Haus- und Landwirthschaft. In: http://www.kruenitz1.uni-trier.de/.
2.WEINGLOSAR. In: http://www.wein.de/weinglossar.0.html.
3.WEINPLUS-GLOSSAR. In: http://www. wein-plus.de/glossar/.

71

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ

ANUL VI, NR. 1 (20), MARTIE 2010

IMPORTANłA CALCULUI LEXICAL ÎN EVOLUłIA LIMBII
-InfluenŃa limbii englezeTHE IMPORTANCE OF THE LEXICAL CALQUE IN LANGUAGE
EVOLUTION
-The influence of the English languageMarinela Doina DOROBANłU, Ioana Maria DRAGOMIR
Universitatea Tehnică de ConstrucŃii Bucureşti, Departamentul de Limbi Străine şi
Comunicare
B-dul Lacul Tei, 122-124, sector 2, Bucureşti
email: ddmarilena@yahoo.com, ioana_dragomir2001@yahoo.com
Abstract
The linguistic calque is currently one of the most fashionable means of vocabulary
expansion. Taking into consideration the reality of globalisation, it is only natural for it to manifest
itself at the linguistic level, thus feeding the Romanian vocabulary with many calqued new words,
ready to express the new-imported notions. After the Slavic and French influences, it is now time for
the English one to leave its mark on our language and consequently record all major economic,
political, social, technical changes that take place at lexical level, primarily in terminologies, where
they express new technological, administrative or business models.
Key words: calque, loan, vocabulary, semantic, English
Cuvinte cheie: calc, împrumut, vocabular, semantic, engleză
Rezultat al interferenŃelor lingvistice, calcul este un fenomen complex şi interesant, aflat la
graniŃa dintre creaŃiile interne şi mijloacele externe de îmbogăŃire a vocabularului. Ca procedeu
extern, calcul presupune imitarea şi copierea unui model străin pentru crearea de noi termeni, iar ca
procedeu intern presupune alăturarea unor elemente formative indigene cu scopul de a îmbogăŃi
semantic cuvintele deja existente. Cu ajutorul calcului se formează, aşadar, cuvinte noi din
materialul limbii române (rădăcini, afixe), dar după modele de structură lexicală străine. Indiferent
însă de natura sa, orice calc lingvistic presupune coexistenŃa unei structuri străine şi a unor elemente
lingvistice proprii în care se produce imitaŃia.
Maria Stanciu- Istrate oberva că: „apariŃia calcurilor într-o limbă este strâns legată de viaŃa
socială sau culturală a poporului care vorbeşte limba respectivă”, printre cauzele ce-i pot determina
pe vorbitori să recurgă la calchiere, cercetătoarea enumerând: desemnarea unui obiect sau a unui
concept nou, bilingvismul, respectul faŃă de tradiŃie, dorinŃa de popularizare a unor noŃiuni noi,
purismul, încercarea deliberată de îmbogăŃire a limbii literare prin modele străine sau preferinŃa
limbii pentru mijloacele interne de îmbogăŃire a vocabularului. Calcul lingvistic a avut un rol major
la modernizarea şi îmbogăŃirea lexicului românesc. În istoria limbii române, perioadele productive
în calcuri au coincis cu momentele importante ale reînnoirii vocabularului începând cu influenŃa
slavă, continuând cu cea franceză şi ajungând până astăzi când împrumuturile sunt preponderente
din limba engleză, căci dacă în secolul al XIX-lea trebuia să fii „chic”, astăzi trebuie să fii „cool”.
În România de după RevoluŃie, engleza, ca „limbă universală” sau „de globalizare”, a fost şi este
utilizată ca instrument de accelerare a sincronizării şi participării la economia mondială, fiind sursa
multor termeni din domenii de interes general – lifestyle, travelling, limbaj sportiv, domeniile
tehnice sau cele care necesită un limbaj specializat precum: IT, banking, bussines etc.
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Fiecare etapă din dezvoltarea şi îmbogăŃirea limbii române reflectă, aşadar, anumite
influenŃe lingvistice. Un calc lingvistic presupune în acelaşi timp o traducere şi un împrumut. Se
deosebeşte de împrumut prin faptul că materialul folosit este românesc - la baza oricărui tip de calc
se află un model străin (cuvânt, îmbinare de cuvinte etc.), a cărui structură, respectiv mod de
organizare, este reprodusă cu ajutorul materialului lingvistic autohton -, iar de traducere prin
respectarea întocmai a structurii modelului, nu numai a sensului aşa cum se întâmplă în cazul
traducerii. Vorbind despre raportul dintre calc şi împrumutut, Ion Rizescu sublinia: „orice calc se
poate socoti drept împrumut, căci la baza lui stă fie cuvântul, fie expresia ori sensul cuvântului din
altă limbă [...]. Desigur că nu orice împrumut este un calc. Cuvintele colhoz, hozrasciot, instructaj
intrate de curând în limbă, sau izvor (foarte vechi) sunt împrumuturi, căci a fost adoptat termenul
din altă limbă, adică transplantat aşa cum era, cu forma sa fonică şi sensul său (fără a-l traduce cu
mijloacele exitstente ale limbii române).
Între calc şi împrumut există o deosebire fundamentală, căci un cuvânt împrumutat este
preluat ca atare din limba sursă şi, eventual adaptat fonetic şi morfologic, în vreme ce calcul
reprezintă, într-un fel, un tip de traducere a structurii termenului străin, aşadar, redarea,
transpunerea unui cuvânt străin dintr-o limbă într-alta. Iar pentru a încheia această scurtă prezentare
generală a calcului lingvistic, vom reproduce definiŃia sa din DSL: „Într-o accepŃie largă, prin calc
se denumeşte procedeul de transpunere literală, exactă, a unui cuvânt semantic analizabil, a unei
construcŃii sau numai a unui sens, dintr-o limbă A într-o limbă B, cu materialul limbii B”.
Descriind şi clasificând în detaliu calcul lingvistic românesc, Theodor Hristea consideră că
există trei tipuri fundamentale de calc: lexical (semantic şi de structură), gramatical (morfologic şi
sintactic) şi frazeologic (cu diverse subdiviziuni) şi încă unul combinat - calcul lexico-frazeologic.
De altfel, în legătură cu clasificarea calcurilor există mai multe opinii, Cezar Apreotesei observând:
„în literatura de specialitate domneşte o mare diversitate de păreri în privinŃa sferelor şi a
raporturilor dintre calc, împrumut şi traducere, a tipurilor de calc şi a clasificării lor, a terminologiei
folosite cu aplicaŃie la diferite exemple concrete. Ambiguitatea termenilor îngreunează clasificarea
faptelor de limbă.” Demersul nostru nu este însă acela de a ne pierde în multitudinea de concepte
cu care oprează calcul lingvistic, de aceea ne vom raporta la cele mai cunoscute şi la cele mai des
invocate dintre acestea. În clasificarea calcului lingvistic ne vom raporta la nivelul lingvistic la care
se produce calchierea şi în acest caz putem vorbi despre calc lexical, calc gramatical, la fidelitatea
faŃă de model - după acest criteriu diferenŃiem calcul total (sau integral) şi calcul parŃial (sau
semicalc), la gradul de fidelitate a copiei în raport cu modelul – calcuri perfecte, imperfecte sau
aproximative şi la complexitatea unităŃilor calchiate, situaŃie în care se disting două tipuri de calc:
lexical şi frazeologic.
În funcŃie de ceea ce se „copiază” la un cuvânt străin şi de elementele care ajung să
îmbogăŃească vocabularul limbii influenŃate, calcul lexical, care se produce cu o frecvenŃă mult mai
mare decât celelalte tipuri şi care face obiectul studiului de faŃă, cunoaşte două mari subtipuri: calc
lexical de structură morfematică (imitaŃie de formă internă sau de structură morfematică) şi calc
lexical de structură semantică (imitaŃie de sens sau de structură semantică).
I. Calcul lexical de structură morfematică imită modul de organizare a unui cuvânt străin,
se referă la cuvintele cu structură analizabilă şi constă în copierea structurii morfematice a unui
cuvânt străin, respectiv a modului de organizare a complexului său sonor, şi redarea lui în altă
limbă, în cazul nostru limba română, prin elemente formative specifice. Theodor Hristea renunŃă la
vechea denumire de calc de structură în favoarea acesteia, adoptată şi de noi, precizând: „prin
morfem înŃeleg Ńi aici un termen general atât pentru rădăcină, cât şi pentru afixe (în care includ
prefixele, sufixele şi desinenŃele. Este de la sine înŃeles că, în procesul calchierii, sunt traduse numai
acele segmente de expresie dotate cu o semnificaŃie (adică rădăcina şi afixele derivative).” La acest
tip de calc modelele străine după care se creează echivalente româneşti sunt, de cele mai multe ori,
cuvinte derivate şi compuse, deci semne lingvistice cu motivaŃie internă, cu structură uşor de
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analizat şi, în consecinŃă, uşor de imitat, preferabile împrumutului lexical propriu-zis, care ridică în
primul rând problema adaptării lui la sistemul limbii care împrumută.
Majoritatea lucrărilor de specialitate folosesc ca material ilustrativ exemple în special din
limba franceză, dar luând în considerare faptul că astăzi fenomenul globalizării este asociat în mod
direct cu spaŃiul american limba engleză reprezintă o sursă nelimitată şi în domeniul calcurilor
lingvistice (îndeosebi în ceea ce priveşte terminologiile):
 terminologie bancară: client final (după engl. end client), ofiŃer de risc (după engl. risk
officer), ofiŃer operaŃiuni (după engl. operating officer); buletin financiar (după engl. financial
bulletin), cont curent (după engl. current account);
 terminologie economică: fonduri structurale (după engl. structural funds), preplătit
(după engl. prepaid), jucător activ (după engl. active player);
 terminologie medicală: valvă aortică (după engl. aortic valve), terapie cognitivă (după
engl. cognitive therapy);
 terminologie administrativă: a regulariza (după engl. to regulate), controlul calităŃii
(după engl. quality control), membru finanŃator (după engl. financing member), resurse umane
(după engl. human resources), ofiŃer resurse umane (după engl. human resources officer), relaŃii cu
publicul (după engl. public relations), a instituŃionaliza (după engl. to institutionalise); calificare
academică (după engl. academic qualification), cultură organizaŃională (după engl. organisational
culture);
 terminologie sportivă: tabelă de scor (după engl. scoreboard), linie de start (după engl.
start line);
 terminologie informatică: unitate centrală de procesare (după engl. central processing
unit), fereastră (după engl. window), inteligenŃă artificială (după engl. artificial intelligence);
 terminologie profesională: profesor asociat (după engl. associated professor), manager
de proiect (după engl. project manager), ofiŃer de credite (după engl. credit officer);
 terminologie tehnică: linie de producŃie (după engl. production line), biocarburant
(după engl. bio fuel); bandă conveioare (după engl. conveyor belt);
 terminologie artistică: director de scenă (după engl. stage director), designer de
costume (după engl. costume designer), designer grafic (după engl. graphic designer);
 terminologie comercială: produs ecologic (după engl. ecological product), piaŃă
recepŃioneră (după engl. acceptance market), avantaj absolut (după engl. absolute advantage),
economie de piaŃă (după engl. markt economy).
 terminologie meteorologică: punct de rouă (după engl. dewpoint), prognoză imediată
(după engl. nowcasting).
Sub influenŃa globalizării, unii dintre aceşti termeni au ajuns sa înlocuiască termeni deja
existenŃi în limba, cu care se află în relaŃie de sinonimie totală sau parŃială: designer de
costume/costumier, director de scenă/scenograf, profesor asociat/profesor colaborator, manager
de proiect/coordonator de proiect, resurse umane/---. Restul termenilor au apărut în urma
necesităŃii de a denumi realităŃi noi, iar prezenŃa lor în presă şi în viaŃa de zi cu zi reprezintă dovada
faptului că au depăşit graniŃele strictei specializări ş tind să pătrundă în varianta standard a limbii:
resurse umane, ofiŃer de credite etc.
Tot în categoria calcurilor intră şi compusele formate prin abreviere la iniŃiale sau la
fragmente de cuvinte. O parte dintre ele pot fi discutate în cadrul calcului lexical de structură,
întrucât la baza formării lor au funcŃionat modele străine:
 F.M.I. „Fondul Monetar InternaŃional ” (după engl. IMF, ”International Monetary
Fund”);
 O.M.C. „OrganizaŃia Mondială a ComerŃului” (după engl. WTO ”World Trade
Organization”);
 O.N.U. OrganizaŃia NaŃiunilor Unite (după engl. UNO/UN ”United Nations
Organisation”).
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 ONG „organizaŃie non-guvernamentală” (după engl. NGO ”Non-governmental
organization”).
II.
Calcul lexical de structură semantică (numit şi împrumut parŃial) reprezintă
adoptarea de către cuvântul românesc a unui împrumut de sens, care nu trebuie confundat cu
împrumutul lexical propriu-zis. Spre deosebire de acesta, calcul semantic atribuie un sens nou unui
cuvânt vechi deja existent într-o limbă, sub influenŃa corespondentului semantic străin care îl
conŃine şi care are, totodată, şi sensul tradiŃional al cuvântului autohton. Aceasta înseamnă că
termenul influenŃat şi cel după care se calchiază trebuie să aibă măcar un sens comun, care
constituie „axul”, prin intermediul căruia se efectueză transferul sensului pe care modelul îl are în
plus faŃă de cuvântul care îl imită. Fenomenul se produce, evident, între cuvintele polisemnatice şi,
ca şi în cazul calcului lexical de structură morfematică, cele mai multe calcuri semantice au caracter
neologic. În limba română contemporană, calcurile semantice după cuvinte englezeşti sunt foarte
numeroase:
 mentenanŃă, s.f. cu sensul de „întreŃinere” (după engl. maintenance);
 locaŃie, s.f. cu sensul de „loc” (după engl. location);
 ataşament, s.n. cu sensul de „anexă” (după engl. attachment);
 motivaŃie, s.f. cu sensul de „motivare” (după engl. motivation);
 cârtiŃă, s.f. cu sensul de „spion infiltrat” (după engl. mole);
 imagine, s.f. cu sensul de „percepŃie publică”( după engl. image);
 provocare, s.f. cu sensul de „dificultate de învins” (după engl. challenge);
 uliu s.m. cu sensul de „personalitate oficială cu spirit belicos”(după engl. hawk).
 autosuficient, -ă, adj. cu sensul de „autonom” (după engl. self-sufficient);
 patetic, -ă, adj. cu sensul de „jalnic” (după engl. pathetic);
 determinat , -ă, adj. cu sensul de „hotărât” (după engl. determined);
 domestic, -ă, adj. cu sensul de „intern, propriu unui stat” (după engl. domestic);
 a escalada, vb. cu sensul de „a amplifica” (după engl. to escalade);
 a emfatiza, vb. cu sensul de „a sublinia” (după engl. to emphasize);
 a instituŃionaliza, vb. cu sensul de „a interna” (după engl. to institutionalize)
 a asigna, vb. cu sensul de „a desemna” (după engl. to assign);
 a aplica, vb. cu sensul de „a candida”, „a solicita”, „a depune cerere” (după engl. to
apply);
 a apela, vb. cu sensul de „a efectua un apel”, „a suna” (după engl. to dial);
 a lansa (un proiect, o acŃiune), vb. cu sensul de „a pune în circulaŃie”, „a difuza”, „a face
cunoscut” (după engl. to launch);
 a agrea, vb. cu sensul de „a fi de acord” (după engl. agree);
În afară de exemplele sus-menŃionate, aproape împământenite în vocabularul presei şi al
majorităŃii vorbitorilor aparŃinând mediului mediu de cultură, întâlnim şi calcuri mai noi, care, fără
a fi răspândite, tind să pară greşeli de exprimare:
 dans teatral în loc de dans de teatru;
 şcoală dramatică în loc de şcoală de teatru;
 a face sens în loc de a avea sens.
La calcul lexical se adaugă şi calcul frazeologic, care constă în traducerea integrală (calc
frazeologic integral) sau parŃială (calc frazeologic parŃial) a unor unităŃi frazeologice din alte limbi.
Din categoria unităŃilor frazeologice fac parte (în principal): expresiile şi locuŃiunile, îmbinările
uzuale, precum şi formulele şi clişeele internaŃionale. Şi la acest capitol, multe exemple provin din
limba engleză:
 axa răului (după engl. axis of evil);
 a trage sfori (după engl. to pull strings);
 Carte Albă (după engl. White Paper);
 câine de pază (după engl. watchdog);
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 clasă de mijloc (după engl. middle class);
 corectitudine politică (după engl. political correctness);
 cortină de fier (după engl. iron curtain);
 discriminare pozitivă (după engl. positive discrimination);
 foaie de parcurs (după engl. road map);
 foc prietenesc (după engl. friendly fire);
 Fratele cel Mare (după engl. Big Brother);
 gulere albe (după engl. white collars);
 guvern din umbră (după engl. shadow government / cabinet); lider de opinie (după engl.
opinion leader);
 mijloace de comunicare în masă (engl. mass-media of communication);
 piaŃă gri (după engl. grey market);
 piaŃă neagră (după engl. black market);
 pierderi colaterale (după engl. colateral damages);
 primă doamnă (după engl. first lady);
 principiul dominoului (după engl. domino effect);
 război rece (după engl. cold war);
 spălarea banilor (după engl. money laundering);
 state-tâlhar (după engl. rogue states);
 Unchiul Sam (după engl. Uncle Sam);
 economie de piaŃă (după engl. market economy);
 poştă electronică (după engl. electronic mail);
 agent economic (după engl. economic agent);
 bursă de valori (după engl. stock market);
 moŃiune de cenzură (după engl. motion to censure);
 bancrută frauduloasă (după engl. bankruptcy fraud);
 şomaj tehnic (după engl. technical unemployment);
 buletin de ştiri (după engl. news bulletin);
 buletin de vot (după engl. voting bulletin) etc.
Asemenea combinaŃii lexicale se află, de fapt, la graniŃa dintre unităŃi frazeologice şi
îmbinări lexicale libere, de aceea unii autori le mai numesc şi semifrazeologisme.
În era globalizării, influenŃa limbii engleze este un fenomen internaŃional (nu doar european,
ci şi mondial) apărut în urma necesităŃii de a desemna realităŃi extralingvistice noi. Lucrarea de faŃă
este motivată de creşterea semnificativă a ponderii influenŃei engleze în terminologia românească,
în contextul general al „invaziei” de anglicisme şi americanisme. Aflat la intersecŃia creaŃiilor
interne şi a împrumuturilor, calcul lingvistic, frecvent utilizat în presă, contribuie substanŃial la
îmbogăŃirea lexicului românesc. Căci, aşa cum subliniază Adriana StoichiŃoiu-Ichim, „MotivaŃia
calcurilor este dată, de cele mai multe ori, de intenŃia jurnalistului de a asigura accesibilitatea
mesajului pentru publicul românesc, fără a renunŃa la valenŃele expresive, evocatoare ale termenului
englezesc”.
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PLURILINGVISMULUI
LOST IDENTITIES, REDISCOVERED IDENTITIES ON THE ROAD TO
PLURILINGUISM
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Abstract
People of the 21st century face an unprecedented freedom of movement and thinking. It’s
almost not important any more from what country are you from. We have entered into a
globalization and multicultural era. People able to speak several languages, writers or simple
citizens, must overcome linguistic barriers to deal with reality. Their personality, identity and soul
are changed therefore. The means used in this battle are various and depend on people’s internal
structure, culture and aspirations. However, identity in alterity and variety in unity are both
accepted in Europe.
Key words: foreign language, words, plurilinguism, graft, identity
Cuvinte cheie: limbă străină, cuvinte, plurilingvism, grefă, identitate
Plurilingvismul conduce la înŃelegerea mai bună a universului, sub absolut toate aspectele
sale. Limbile sunt porŃile de pătrundere în lumi diferite, în culturi şi civilizaŃii care, altfel, ar rămâne
intangibile, ca piesele într-un muzeu. Conceptul în sine este intim legat de cunoaşterea parŃială sau
totală a mai multor sisteme lingvistice. Fiecare limbă cu alcătuirea ei, unele mai facile, altele mai
greoaie, unele vechi, altele moderne. Dincolo de tabloul împărŃirii limbilor în funcŃie de unele
criterii bine delimitate, ce Ńin de sistemul gramatical, de asemănări structurale etc., se vorbeşte de
existenŃa limbilor de salon, a limbilor moarte, a limbilor fascinante, melodioase, aspre,
surprinzătoare. ModalităŃile prin care ne apropiem de o limbă străină sunt multiple. Putem s-o
învăŃăm dimpreună cu limba maternă şi atunci câştigul este enorm, deoarece este binecunoscută
capacitatea copilului de a asimila, într-un timp foarte scurt, un bagaj informaŃional considerabil.
Putem s-o învăŃăm la maturitate, prin procesul educaŃional. Putem să locuim o vreme într-o Ńară
străină şi s-o învăŃăm de la nativi, limba vie, care nu seamănă cu cea literară decât sub aspectul
scheletului funcŃional. La nivel colocvial, se produc mutaŃii importante, devieri de la norme, faŃă de
limba literară asistăm aici la o declanşare de potenŃe lexicale şi stilistice fără precedent. Dinamismul
şi flexibilitatea acestui nivel sunt bine cunoscute. Aprofundarea corectă şi, de ce nu, rapidă a unei
limbi depinde de individ, de cât de motivat e acesta şi, nu în ultimul rând, deşi ar putea să pară
surprinzător, de cât de dotat e. Se ştie că principiul analogiei funcŃionează foarte bine şi-n învăŃarea
limbilor străine. Spre exemplu, dacă suntem cunoscători a două limbi romanice, vom învăŃa în chip
facil o alta, de aceeaşi factură, pentru că suntem obişnuiŃi să ne raportăm la ceva ştiut, deja asimilat.
Există persoane care sunt capabile să citească şi să înŃeleagă un text scris într-o limbă
străină, dar totalmente incapabile să vorbească în faŃa unor nativi. Nu e vorba de un nonsens sau de
un paradox. Cauzele pot fi de natură diferită: 1. nu stăpânesc bine limba, gramatica ei, cu toate
subtilităŃile, nu stăpânesc nivelul colocvial al limbii, fiind familiarizaŃi doar cu nivelul literar,
propriu stilului ştiinŃific, spre exemplu; 2. în faŃa unei situaŃii noi, cu care nu s-au mai confruntat, se
inhibă, clachează.
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Cu cât cunoaştem mai multe limbi, cu atât ni se deschid mai multe uşi. e un enunŃ care poate
funcŃiona ca un clişeu, dar el clamează, de fapt, un adevăr. Exemplele care-mi vin în minte, atunci
când invoc plurilingvismul, sunt cele ale unor scriitori importanŃi ai secolului XXI. Herta Müller,
recent câştigătoarea premiului Nobel pentru literatură, Dumitru łepeneag, Milan Kundera, Andreï
Makine sunt doar câŃiva autori care se exprimă impecabil în două limbi străine, autori, prin urmare,
bilingvi. Cazurile nu sunt nicidecum izolate. În lumea contemporană e aproape un trend să te
exprimi în cel puŃin două limbi străine.
Literatura „exilaŃilor” – spaŃiu de căutare a sinelui
Căutarea identitară ia aspecte asemănătoare în cazul scriitorilor aflaŃi în exil. E o trăsătură
universală – am putea spune – a creatorului de pretutindeni şi dintotdeauna. Limba străină este
prima punte în înŃelegerea unei lumi diferite de cea originară. Iată ce spune, în Testamentul francez,
Andreï Makine:
„Limba, această materie misterioasă, invizibilă şi omniprezentă, ce ajungea prin esenŃa ei
sonoră în fiecare cotlon al universului pe care tocmai îl exploram. Limba aceasta care modela
oamenii, sculpta obiectele, şiroia în versuri, răcnea pe străzile invadate de mulŃime, o făcea să
zâmbească pe tânăra Ńarină venită de la capătul lumii... Dar, mai ales, palpita în noi, în inimile
noastre, asemenea unei grefe miraculoase, deja plină de frunze şi de flori, purtând în ea rodul unei
întregi civilizaŃii. Da, grefa aceasta era franceza.” [1]
Grefă (< fr. greffe) înseamnă fragment de Ńesut sau organ transplantat dintr-o regiune în alta
a corpului aceluiaşi individ sau de la un organism la altul. Sinonimul său ar fi transplant. Perioada
de refacere a organismului după o astfel de operaŃie e, de obicei, lungă şi implică riscuri enorme.
Autorul spune grefă miraculoasă, adică vede în ea, după parcurgerea obişnuitei perioade de
acomodare a fiinŃei cu necunoscutul, posibilitatea de a intra în ceva mai bun, care Ńine de minune, de
fantastic, de revelaŃie. Numai cine îşi părăseşte pentru o perioadă mai mare de timp Ńara, vieŃuind pe
meleaguri străine şi învăŃând o altă limbă, înŃelege ce înseamnă cu adevărat această grefă lingvistică
şi spirituală, cât de adânc e ea înfiptă în intimitatea fiinŃei. Întoarcerea în Ńara de origine va fi,
pentru scriitorul rus, punctul sensibil al unei călătorii în interiorul profund al Sinelui. Cel care trece
printr-o astfel de experienŃă, şi cu atât mai mult scriitorul, va cunoaşte chinul şi dulceaŃa traversării
a două lumi, a două spaŃii de cultură, a două sisteme lingvistice, a două doruri. Mereu cu privirea
înspre un trecut mai mult sau mai puŃin depărtat de clipa prezentă, acest tip de călător va simŃi
gustul sfâşierii interioare, al aşa-zisei crize identitare. Se produce în timp o suprapunere a celor
două identităŃi, cu transfer vizibil de capital sufletesc, de semantisme culturale. Aparenta lor
confundare sau suprapunere lasă suficient spaŃiu de rezervă, în care se varsă, ca-ntr-un râu, regrete,
speranŃe, deziluzii, inadaptare, frustrări, anomalii etc.
„Pentru prima oară în viaŃa mea, îmi priveam Ńara din exterior, de departe, ca şi cum nu-i
mai aparŃineam. Transpus într-o mare capitală europeană, mă întorceam să contemplu imensitatea
lanurilor de grâu şi a câmpiilor înzăpezite sub clar de lună. Vedeam Rusia în franceză! Eram
altundeva. În afara vieŃii mele ruseşti. Şi sfâşierea aceea era atât de dureroasă şi totodată atât de
exaltantă, încât a trebuit să închid ochii. Mi-a fost teamă că n-am să mai pot să-mi revin, că am să
rămân acolo, în seara aceea pariziană. Strângând din pleoape, am respirat adânc. Vântul cald al
nopŃii de stepă se răspândea din nou în mine.” [2]
Întotdeauna, renunŃarea la limba maternă îmbracă formele unei adevărate drame. Individul
proaspăt ieşit de sub protecŃia unei limbi în care a iubit şi a creat la cote maxime, se vede partajat
între două spaŃii care, la un moment dat, se vor apropia atât de mult încât îl vor răni.
„Deci vedeam altfel! Era oare un avantaj? Sau un handicap, o tară? Nu ştiam deloc. Am
crezut că pot să explic dubla perspectivă prin cele două limbi ale mele: într-adevăr, când pronunŃam
în rusă „łAR” (cu caractere chirilice în original – n.tr.), în faŃa mea se ivea un tiran crud; în timp ce
cuvântul „tsar” în franceză se umplea de lumini, de zgomote, de vânt, de scânteierea lustrelor, de
strălucirea umerilor goi ai femeilor, de parfumuri amestecate – de atmosfera aceea inimitabilă a
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Atlantidei noastre. Am înŃeles că va trebui să ascund cea de-a doua privire asupra lucrurilor, căci nu
putea stârni decât batjocuri din partea celorlalŃi.” [3]
Superioritate prin cunoaştere, prin acel altceva pe care noi îl avem şi ceilalŃi nu şi care ne
ridică din comun, ne înalŃă...? S-ar putea interpreta şi astfel. Derapajul sentimental, cultural, uman,
artistic este frapant în cazul romancierului rus. Cele două lumi ale sale sunt, de fapt, situate ab initio
la poluri opuse. Pe măsură ce timpul curge în favoarea francezei, pe măsură ce Makine se
înrădăcinează şi se exprimă într-alt spaŃiu decât cel natal, cele două zone de cultură se apropie tot
mai mult, până la confundare. Din intimitatea lor se iveşte o supralume. Hibridată, dar viabilă.
Testamentul francez este şi o carte despre formarea unui tânăr rus, despre profunzimea unor
trăiri autentice: „Dar cea mai importantă iniŃiere a mea, din vara aceea, a fost să înŃeleg cum poŃi să
fii francez. Nenumăratele faŃete ale acestei identităŃi insesizabile se orânduiseră într-un tot plin de
viaŃă. Era un mod de existenŃă foarte ordonat, în ciuda excentricităŃilor sale. FranŃa nu mai era
pentru mine o simplă colecŃie de curiozităŃi, ci o făptură sensibilă şi consistentă, din care, într-o zi, o
fărâmă fusese grefată în mine.” [4]
„De atunci încolo, vorbeam fără să ne spunem nimic. Am văzut instalându-se între noi
paravanul cuvintelor alunecoase, al reflexelor sonore ale vieŃii de zi cu zi, al fluidului verbal cu care
te simŃi obligat, nu se ştie de ce, să umpli liniştea. Cu stupoare, descopeream că a vorbi era, de fapt,
cel mai bun mod de a tăinui esenŃialul. Pe când, pentru a-l spune, ar fi trebuit ca vorbele să fie
articulate cu totul altfel, să fie şoptite, să fie Ńesute în zgomotele înserării, în razele asfinŃitului. Din
nou simŃeam în mine misterioasa gestaŃie a acelei limbi atât de diferite de cuvintele tocite de
întrebuinŃare, (...)”.[5]
„Rusia, asemenea unui urs după o iarnă îndelungată, se trezea în mine. O Rusie nemiloasă,
frumoasă, absurdă, unică. O Rusie opusă restului lumii prin destinul ei tenebros. Da, dacă la
moartea părinŃilor mei mi s-a întâmplat să plâng e pentru că m-am simŃit rus. Şi pentru că grefa
franceză din inima mea a început, din când în când, să mă doară foarte tare.” [6]
FascinaŃia de la început, aceea a copilăriei, faŃă de o altă Ńară, se transformă treptat în
revoltă. Personajul devine conştient de faptul că va fi tot restul vieŃii un inadaptat sau „un mutant
ciudat”.
La belle Roumaine, romanul lui Dumitru łepeneag, e cartea unui autor pentru care, precum
în cazul lui Makine, FranŃa a devenit Ńara de adopŃie, iar franceza a doua limbă. Era să scriu maternă
şi nici n-ar fi fost deplasat, având în vedere că tot din latină derivă şi, chiar mai mult de atât, ea este
unealtă de exprimare pentru un romancier important al literaturii universale. Personajul feminin
trage după el tara comunismului. łepeneag se foloseşte de dubla ei identitate (orientalo-occidentală)
pentru a se asigura că într-adevăr FranŃa e salvarea. La belle Roumaine poate fi citit, într-o oarecare
măsură, şi ca un roman poliŃist.
La scriitorul român, apartenenŃa la spaŃiul matern se face în cu totul altă manieră decât la
Makine. Amănuntele ce Ńin de aspectul exterior, vestimentar, al fiinŃelor, de numele lor sau de
accent primează. Dacă la Makine se observă, încă de la începutul romanului, o subtilă privire în
evantai, care haşurează zone largi de sensibilitate, de trăire autentică, la łepeneag refuzul de a se
întoarce acasă pe calea afectului este absolut. Makine se scindează, prin vocea personajului
masculin principal, în două entităŃi care, cu sforŃări supreme, caută să se întregească, să revină la
totul din care s-au desprins. łepeneag vorbeşte prin femeia cu nume şi identitate incert(ă) (Ana,
Ann, Annette, Hannah), iar acŃiunea e situată în mai multe Ńări ale Europei, certificând parcă nevoia
omului de secol XXI de a trăi peste tot în lume ca acasă, ca în propria-i Ńară. Scriituri diferite, dar
care converg spre aceeaşi căutare a sinelui. ObservaŃia generală, valabilă pentru ambele romane, e
că, orice am face, oricât ne-am strădui, un ceva, un je ne sais pas, un presque rien, uneori abia
sesizabil, ne trădează originea. Este vorba, până la urmă, în cele două romane, de două obsesii până
la un punct identice: nostalgia originii. La scriitorul rus, punctul de coagulare a secvenŃelor
temporale, nucleul de la care prezentul şi trecutul se concurează, se suprapun, se anihilează, se
ordonează firesc, e Charlotte Lemonnier, bunica dinspre mamă, de origine franceză, poate mai
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puternică, mai bine definită decât Alioşa, naratorul. La łepeneag, factorul de contact dintre
multiplele faŃete ale personajului feminin central este familia românească, şcolită la Paris. Makine
gândeşte şi scrie cu sufletul în vârful peniŃei. łepeneag gândeşte şi scrie cu armele raŃiunii la atac.
Poeticitatea maximă recognoscibilă în paginile romanului makinian şi care creşte cu fiecare pagină,
sensibil, fascinant, nu va fi întâlnită la łepeneag. Scriitorul român mizează pe limbajul frust, de o
simplitate, de cele mai multe ori, dezarmantă. Respingerea poeticităŃii este una din armele sale
romaneşti cele mai eficace. Asta nu înseamnă că intruziunea câte unei unde de mister în conturarea
personajului feminin, mai cu seamă, dar şi a unei intertextualităŃi proprii (întoarcerea spre alte
scrieri ale sale, pe calea unui detaliu) sunt respinse.
Ana e confundată, din pricina vocii, cu actriŃa de origine română Elvira Popescu. Iată un
fragment care se constituie în veritabil spaŃiu de interculturalitate:
„Probabil că se simŃea umilită că Ńara ei nu însemna mai nimic în ochii francezilor, care, în
schimb, cel puŃin după înfrângerea de la Berezina, se temeau de imensa Rusie, ba chiar ajunseseră
să o venereze. PreferaŃi accentul rusesc? Foarte bine! O să-l aveŃi cu vârf şi îndesat... Unii ar putea
afirma că accentul ei nu era autentic. Ei şi! Cine putea să-i controleze autenticitatea? Numai ruşii.
Or, ruşii sau francezii de origine rusă erau mai degrabă încântaŃi că o actriŃă de talia lui Elvire
Popesco vorbeşte franŃuzeşte cu un aşa-zis accent rusesc. Aşa că-şi Ńineau gura, nu-i criticau
accentul, n-o demascau, ba chiar făceau să circule zvonul că defapt ar fi moldavă, iar scrisorile către
părinŃii rămaşi acolo, departe, şi le scria în alfabet chirilic. AparŃinea, aşadar, marii familii a
poparelor care vieŃuiesc sub oblăduire rusească.” [7]
„Ea vorbea franŃuzeşte cu accentul ei românesc. Şi părinŃii ei, deşi trăiseră la Paris mai mulŃi
ani, aveau un accent. Ea a preluat accentul lor. N-a învăŃat franceza într-o şcoală franceză, aşa cum
ar fi vrut tatăl ei. Şi nici la Paris n-a fost când era copilă. N-a apucat. Se schimbase regimul, iar
părinŃii pierduseră toată averea. Tatăl a făcut şi puşcărie. La Canal, în Gulagul românesc din timpul
lui Gheorghiu-Dej, şeful partidului înainte de Ceauşescu.” [8]
Herta Müller, la rândul ei, în Regele se-nclină şi ucide, meditează, dintr-un alt unghi, asupra
rostului pe care cuvintele, materne sau străine, şi-l zidesc, de la naştere până la moarte, în trupul
scriitorului. Captivă a două sisteme lingvistice, germana, limba maternă, şi româna, Herta Müller
înŃelege cât de greu, aproape imposibil, uneori, e să te exprimi. Nu există limbă care să se muleze
perfect pe sângele, limfa, sentimentele, vocea cuiva. Nu există cuvinte care să fie totalmente fidele
unei realităŃi. De obicei, e vorba de trădarea, până la anulare, a unei realităŃi prin cuvânt. ForŃată de
regimul comunist să părăsească Ńara în 1987, scriitoarea a simŃit de foarte tânără, pe propria-i piele,
cum se trăieşte strâmb, anormal, în raport cu lumea, cu ceilalŃi, dar şi cu sinele cel mai profund.
Dar, poate, mai indicat ar fi să lăsăm textul să vorbească, pledând totodată pentru înŃelegerea
spiritelor „obligate” să-şi zidească, la un moment dat, dintr-o supralimbă, un scut, o modalitate de
supravieŃuire: „Nu-i adevărat că pentru orice există cuvinte, şi nici că gândim totdeauna cu ele. Până
şi în ziua de azi multe lucruri nu le gândesc în cuvinte: nu le-am găsit pe cele potrivite nici în
germana satului, nici în germana de la oraş, nici în română, nici în germana din Est sau din Vest. Şi
în nici o carte. Domeniile lăuntrice nu se suprapun cu limba, ele te târăsc într-acolo unde cuvintele
nu-şi pot avea sălaş. Şi, adeseori, tocmai despre lucrurile esenŃiale nu se mai poate spune nimic. Iar
impulsul de a vorbi despre ele funcŃionează bine tocmai pentru că îşi ratează Ńinta. Că vorbele ar fi
în stare să descurce lucrurile întortocheate – această convingere n-am întâlnit-o decât în Occident.
Vorbele nu pun orânduială nici în viaŃa din porumbişte, nici în viaŃa de pe asfalt. Tot aşa, numai în
Occident am auzit spunându-se că omul nu-i capabil să îndure lucrurile fără sens.
Ce-ar putea face vorbele? Când viaŃa în mare parte nu mai e cum trebuie să fie, cuvintele se
prăvălesc şi ele. Am văzut prăbuşindu-se cuvintele pe care le aveam. Fiind încredinŃată că o dată cu
ele s-ar fi prăbuşit, dacă le-aş fi avut, şi cele pe care nu le aveam. Iar cuvintele inexistente ar fi ajuns
la fel cu cele existente, care se prăbuşiseră. N-am ştiut niciodată de câte cuvinte ar fi nevoie pentru a
acoperi pe deplin goana buimacă de sub frunte. O goană îndepărtându-se iarăşi, cât ai clipi, de
cuvintele anume găsite pentru ea. Dar care sunt aceste cuvinte şi cât de iute ar trebui ele să-Ńi stea la
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îndemână şi să alterneze cu altele, pentru ca să ajungi din urmă gândurile? Şi-apoi, ce-nseamnă „să
ajungi din urmă”? Doar gândirea vorbeşte cu totul altfel cu sine însăşi decât vorbesc cu ea
cuvintele.” [10]
Mărturii directe sau indirecte ale afecŃiunii pentru Ńara de adopŃie (FranŃa, respectiv
Germania) găsim, la tot pasul, în scrierile celor trei autori. Cineva se poate întreba, în acest context,
de ce nu sunt subliniate sau chiar exacerbate, de asemenea, în aceleaşi opere, tendinŃele xenofobe,
denunŃarea unui anumit tip de rasism, dispreŃul pentru tot ce înseamnă străin. O întrebare dificilă la
care se poate răspunde doar prin citirea integrală a textelor şi interpretarea lor „cu garda sus”.
Partea secundă a acestui studiu ar putea porni de la un citat excerptat din romanul lui
Dumitru łepeneag, de la cuvinte care traduc, de fapt, o realitate:
„- În România sunteŃi cu toŃii francofoni, spuse admirativ Wolfgang.
- Aşa era pe vremuri. GeneraŃia părinŃilor mei era francofonă. Mă rog, vreau să spun,
oamenii bogaŃi, şcoliŃi la Paris, intelectualii. Pe când acum... La şcoală se învaŃă mai degrabă
engleza. Românii au devenit americanofili. Şi anglofobi... Îi aşteaptă de ani de zile pe americani să-i
salveze de comunişti.” [9]
InternaŃionalizarea limbilor romanice, globalizarea conştiinŃelor
E hipercunoscut faptul că limbile romanice, fără excepŃie, cunosc un fenomen lingvistic
comun, anglicizarea on line, fără limite, prin diferite canale. ComerŃul este unul din domeniile
vizate. Magazinele, chiar şi cele de cartier, ca să nu mai vorbim despre hipermarketuri, îşi fac o
reclamă pregnantă uzând de cuvinte şi expresii anglo-americane. Apoi, limbajul oral, în general,
care cunoaşte o dinamică fără precedent. Lumea ştiinŃifică, de asemenea. Pentru a pătrunde în elita
lumii ştiinŃifice internaŃionale este necesar să cunoaştem cel puŃin o limbă de circulaŃie
internaŃională, de preferinŃă engleza. În acest context, germana şi franceza pierd teren. Revistele
care se respectă pretind rezumate ale articolelor în engleză sau chiar lucrarea în integralitatea ei să
fie redactată într-o limbă de circulaŃie internaŃională. Limbajul internetului se construieşte din mers,
sub ochii noştri, făcând permanent apel la engleză. Goana după simplificarea vorbirii, a limbajului
uzual, după prescurtarea până la anulare a comunicării, în general, traduce un abandon al umanităŃii,
al sensibilităŃii. Asistăm la un proces accelerat de schematizare, brevilocvenŃă, automatizare,
artificializare şi, în final, desemantizare a comunicării. Voi da, în continuare, un exemplu în acest
sens. El poate să le pară unora extras dintr-un film science fiction. Toate aceste lucruri însă se
întâmplă în zilele noastre şi sunt urmarea transformărilor pe care societatea le suferă. Titlul, Cum
lucrează „roboŃeii” corporatişti în call center, condensează, sub forma unei subordonate
circumstanŃiale de mod, semantismul întregului text al articolului de ziar despre care va fi vorba în
rândurile următoare.
„Culmea globalizării: multinaŃională franceză, raportează în Grecia şi are filială în
România, dar lucrează în alte câteva zeci de Ńări. Fiecare angajat gândeşte în limba lui, dar când
se întâlnesc vorbesc toŃi în engleză.
Peste o sută de omuleŃi stau concentraŃi cu căştile pe urechi şi cu ochii în calculatoare.
Vorbesc continuu: „Bună ziua. Numele meu este..., vă sun din partea companiei Cutare. În ceea ce
priveşte abonamentul dumneavoastră de telefon, vă informăm că...”. Stau unul lângă altul, cu nişte
separatoare între ei, într-un fel de sală mai elegantă. Seamănă cu agitaŃia dintr-o redacŃie, numai că
omuleŃii de aici se cheamă că sunt agenŃi. Telefonişti, mai pe româneşte.
Team leaderul, „şeful găştii”
Cum vorbesc aproape continuu, la fiecare 45 de minute trebuie să ia pauză, că li se usucă
gura. N-au voie să spună un singur cuvânt anapoda sau să pună ceva în plus de la ei, până şi
formulele de politeŃe („MulŃumesc, vă doresc o zi cât mai plăcută în continuare”) trebuie respectate
întocmai. Nici să se enerveze nu e voie. Dacă i-ar scăpa cuiva vreo înjurătură sau cine ştie ce cuvânt
anapoda, supervizorul află în 30 de secunde. Nu riscă nimeni aşa ceva. Sala are un perete întreg
numai geam, astfel încât omuleŃii de la telefon să se ştie supravegheaŃi de şefi şi să nu facă vreo
prostioară în timpul programului. (...)
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În sediul de la Bucureşti, totul este organizat ca un stup. AgenŃii sunt baza companiei,
„muncitorii”. Sunt supravegheaŃi permanent de un team leader. „PuteŃi să-i mai spuneŃi şi şeful
găştii”, ne zic angajaŃii. Urmează apoi poziŃii cu denumiri englezeşti: supervizor, account manager,
operation director şi CEO, şeful cel mare pe România. Pe fondatorul companiei prin România nu-l
vezi mai niciodată. Se plimbă mai mult prin Miami şi State.” [11]
Se observă lesne cum acest articol vehiculează un lexic de sorginte engleză pentru a descrie
cât mai fidel atmosfera dintr-o “multinaŃională franceză” cu sediul la Bucureşti. Faptele creionate
aici reprezintă, de fapt, o situaŃie simptomatică pentru întreaga societate românească, obligată să
participe, şi în acest fel, la aderarea la Uniunea Europeană. Aspectele pozitive şi negative ale
problemei pot fi uşor decelate din substanŃa acestui fragment de articol excerptat din presa vremii.
Corporatist e un termen intrat în limbă de ceva vreme. CorporaŃie, corporatism, corporativ,
corporatist formează deja în limbă o familie de cuvinte. Team leader e un termen “tradus” în text
prin “şeful găştii”, o apoziŃie nominală. Dacă trunchiem expresia, observăm că, în româna actuală,
cei doi termeni care-o structurează au un comportament diferit. Team se păstrează cu grafia şi
pronunŃia din engleză (art. teamul), deci este un barbarism. Leader s-a adaptat românei: lider, -i.
Cititorul este avertizat că urmează denumiri englezeşti: supervizor, account manager, operation
director şi CEO. Pentru neavizaŃi, ultimul cuvânt, o abreviere, beneficiază, şi el, de “suport”
definiŃional: “şeful cel mare pe România”.
Dincolo de lexicul utilizat de redactor, pigmentat cu anglicisme, la care am făcut referire în
rândurile de mai sus, acest articol reflectă, la modul cel mai transparent, starea din companiile
româneşti la ora actuală. Calificarea obŃinută uneori cu greu de tineri prin absolvirea unei facultăŃi
este abandonată în favoarea unei munci mai bine plătite. Dezumanizarea, plafonarea, pierderea
reperelor, a centrului comunicaŃional, format din familie, prieteni etc sunt numai câteva aspecte
negative ale integrării într-un spaŃiu artificial şi adesea ostil ca cel descris mai sus. Lucrând mult,
aceşti indivizi îşi vor răsfrânge frustrările asupra apropiaŃilor. Un cerc vicios se va crea, în care vor
fi angrenaŃi tot cei care au tangenŃă cu ei. Oamenii îşi pierd identitatea, se robotizează, limbajul
folosit este unul rigid, o limbă schematizată la maximum, care nu transmite nimic în afara unui set
sec şi limitat de informaŃii. Şi toată această muncă de pseudocomunicare este supravegheată atent,
pentru că, dincolo de automatisme, se ascund afaceri de milioane de euro. Directorii acestor
companii nu se vor hazarda să acorde importanŃă prea mare angajaŃilor. Ei sunt nişte simple
instrumente de comunicare pentru directorul firmei. În FranŃa, la compania Renault, din pricina unei
suprasolicitări, unii angajaŃi au clacat. Unii s-au sinucis, creând o situaŃie fără precedent. Cei rămaşi
pe baricade, confruntaŃi cu îngrozitoarele veşti, au avut nevoie de sprijinul unor psihiatri. Sună cât
se poate de frumos: “AsistaŃi la locul de muncă de persoane specializate.” Realitatea este însă una
sumbră. Nu se cunosc arme de luptă eficace împotriva acestei situaŃii de secol XXI.
Un caz diferit, de bună seamă, de cel al scriitorilor din exil, “obligaŃi” să se exprime într-o
altă limbă pentru a face faŃă unei situaŃii angoasante şi pentru a-şi păstra, finalmente, statutul de
scriitori recunoscuŃi, dobândit cu greu încă de pe vremea şederii în Ńară. Dar, până la urmă, e vorba
tot de o luptă a sinelui pentru păstrarea ientităŃii. În cazul unora, putem vorbi de o victorie în faŃa
timpului, pe când, în cazul celorlalŃi, e vorba, mai degrabă, de o pierdere a identităŃii, de o profundă
dezumanizare.
„(...) identitatea nu funcŃionează prin atribuire, ci prin asumare. Imre Kertész (câştigătorul
Premiului Nobel pentru literatură, 2002 – n.n.) confirmă în mod strălucit această aserŃiune când
declară că refuză să fie încorporat în vreo identitate colectivă, că nu se consideră nici ungur, nici
evreu, definindu-se ca un produs al culturii europene, dezrădăcinat şi decadent.” [12]
Epilog: Am participat recent la Grand Forum Francophone pour la recherche et
l'innovation, organizat de Université Paris VIII. ParticipanŃii veneau din toate colŃurile lumii. Limba
franceză era limba congresului, dar am constatat, de fapt, o deviere a acesteia spre engleză, astfel
încât, la un moment dat, se vorbea... bilingv, în franceză şi engleză, simplu, direct, nonşalant.
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Europa acceptă identitatea în alteritate, diferenŃa în unitate. Deşi au fost lingvişti autohtoni
care s-au opus vehement acestei tendinŃe (vezi regretatul lingvist George Pruteanu), justificând
existenŃa în limbă a suficienŃi termeni pentru a nu apela nicidecum la cei străini, limba şi-a urmat
nestingherită „viaŃa” ei, cursul firesc. Nu putem adopta legi pentru stoparea neologizării sau
„barbarizării” unei limbi. Sau, altfel spus, în cazul adoptării lor, am asista la o siluire a drepturilor
naturale proprii unei limbi şi consfinŃite prin uz şi dinamică.
Concluzii
Scriitori sau simpli participanŃi la viaŃa socială trepidantă a secolului XXI, vorbitorii de
limbi străine se confruntă cu o realitate evidentă şi adesea dureroasă, aceea a nevoii de a depăşi, cu
orice preŃ, obstacolele lingvistice în stare a le leza personalitatea, identitatea, sufletul, în ultimă
instanŃă. Armele cu care luptă fiecare sunt diverse şi Ńin de structură interioară, cultură şi aspiraŃii.
Oricum ar sta lucrurile, Europa acceptă identitatea în alteritate, diferenŃa în unitate.
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Abstract
The main objective of this article is to reconsider the extension and implicitly the meaning of
the concept “paraphrase”. The observation we started from is that the paraphrase is commonly
perceived as a rhetorical-pragmatic instrument used to “translate” the source-text into the
paraphrasing-text. This is an external operation with communicative and didactic implications. The
intra-textual relation between the generative “nucleus” (as a deep structure) and its paraphrase (as
a surface structure) has been less studied so far; therefore we shall also consider the po(i)etic
dimension of the paraphrase. The interplay reveals the “dynamic equivalence” of meaning
transfers used in teaching texts, in writing scientific essays, in learning foreign languages, in
understanding the poetic display of amplification.
Key words: dynamic equivalence, normalization, (i)legitimate/included paraphrase, textual
paraphrase.
Cuvinte cheie: echivalenŃă dinamică, normalizare, parafrază (i)legitimă/inclusă, text-parafrază.
1. Preliminarii
În mod curent, parafraza este înŃeleasă ca reformulare a unui text ori a unui fragment de text.
Termenul derivă, prin latină (paraphrases), din greacă (paraphraseïn - “mod adiŃional de expresie”)
şi a fost aplicat genului numit “parafraze biblice” – cele mai vehiculate variante ale Bibliei în
Europa medievală [1].
OperaŃia de parafrazare presupune: conectori autonimici (“cu alte cuvinte”, “adică”),
amplificare, expresia şi interpretarea personală a textului parafrazat. Conservarea sensului distinge
parafraza de cercetarea originală, dar şi de operaŃia de rezumare, parafraza fiind mai detaliată decât
sumarul. Spre deosebire de reproducerea literală a textului citat, parafraza îl pune în perspectivă şi-l
conotează contextual, în/ca utilizare.
În teoria traducerii, parafrazarea este un transfer de sens care sacrifică literalitatea textuluibază, spre deosebire de metafrază, care o conservă. “EchivalenŃa dinamică” (sau “funcŃională”)
desemnează un tip de traducere centrat pe idea din textul-bază, pe când “echivalenŃa formală” este
centrată pe fidelitatea expresiei, cu riscul de a compromite naturaleŃea lingvistică a textului-Ńintă
[2].
2. IncidenŃe didactice
Câteva situaŃii de comunicare precum: luarea de note, memorizarea, rezumarea,
reconstituirea unui text pe baza unor întrebări etc. operează cu echivalenŃe semantice funcŃionale.
Este important, în consecinŃă, ca strategia didactică să se preocupe de formarea competenŃei de a
parafraza un text prin altul, de a-l “normaliza” [3], în cazul când prezintă ambiguităŃi şi, în
perspectivă tipologică, de a stabili regulile de textualizare specifice. Sintaxa textului ştiinŃific,
neavând importanŃa pe care o are în determinarea semantică a textului poetic, permite parafrazarea
fără pierdere de informaŃie a textului original. Prin decompoziŃie, anumite pattern-uri sintactice care
sunt obscure în textul-sursă se clarifică şi devin mai explicite în textul “normalizat”.
Datorită considerării relaŃiilor transfrastice, adică a textului global, anumite ambiguităŃi la
nivelul frazei sunt suprimate, iar analiza semantică devine mai omogenă. Traversând competenŃa
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frastică, didactica modernă se preocupă de formarea competenŃei textuale: lectura analitică,
procedeu tradiŃional de (re)construire a bazei textuale, este completată prin metoda abordării
globale [4].
Generarea unui text care nu spune nimic altceva decât ceea ce a fost spus în textul original a
fost numită de către Mirna Gopnik “parafrază înclusă” [5]. Ca instrument pedagogic, operaŃia de
parafrazare constă în a găsi o structură lingvistică şi de conŃinut abreviată sau amplificată, semantic
echivalentă cu textul sau cu paragraful original. Abrevierea textului-bază se poate realiza nu numai
printr-un text echivalent, ci şi prin alte variante lingvistice, cum ar fi listele de cuvinte care
condensează textul dat. FrecvenŃele constituie însă metodă simplă şi simplificatoare de a genera
echivalenŃa constantelor unui text.
O distincŃie necesară este generată de legitimitatea parafrazelor:
a) parafraza legitimă conŃine, de la început, referinŃe explicite la sursă (cui aparŃin ideile);
adaugă o dimensiune analitică şi critică, nu doar reiterează ideile autorului; clarifică argumentarea
autorului; evidenŃiază structura textului original, împărŃindu-l în segmente şi explicitându-l; nu
include toate ideile originalului şi nu preia decât cuvintele cheie.
b) parafraza ilegitimă este contrariul celei descrise mai sus: este mimetică, nu se distanŃează
de sursă, preluând ca atare cuvinte, fraze, expresii.
DiferenŃa dintre parafraze este dată de operaŃiile aplicate: substituŃii, anulări, permutări
parafrastice. Pentru a decide între posibilele structuri parafrastice ale unui text trebuie să se
considere cerinŃele contextului în care textul este folosit, adică varianŃa pragmatică pe care o
implică actualizările sale.
2.1. Integrare, segmentare şi recombinare
În prima fază de înŃelegere a textului este necesar ca beneficiarul discursului didactic (elev,
student sau orice membru al unei comunităŃi de învăŃare) să intuiască adecvat structura tematică sau
izotopia textului şi să-l înscrie în sistemul textualizărilor analoge şi în genul de discurs. SemnificaŃia
se reconstituie apoi secvenŃial şi nonlinear, după un model progresiv, „în lanŃ”. Prin operaŃii de
integrare semantică se delimitează „blocuri informaŃionale” [6], adică macrostructurile tematice
principale şi derivate ale textului audiat sau citit.
O metodă de a produce un text semantic echivalent cu originalul constă în a selecta din
ultimul porŃiuni semnificative; porŃiunile pot fi selectate exact cum apar în textul-bază sau pot fi
normalizate, permutate şi recombinate, pentru a forma un nou text. Regulile de selecŃie se pot axa
pe:
a) t o p i c a l i z a r e a i n f o r m a Ń i e i, adică poziŃia privilegiată pe care o ocupă
în text partea ce urmează a fi singularizată şi apoi parafrazată; se admite că atât în textele ştiinŃifice,
cât şi în cele artistice ori publicistice informaŃia este poziŃionată strategic (la începutul sau la
sfârşitul structurii). Din textele demonstrative (cu variantele de realizare “verificarea ipotezelor” sau
“experiment controlat”) vor fi excerptate frazele conclusive care rezumă operaŃiile efectuate şi
rezultatul lor [7].
b) a n a l i z a a n t e r i o a r ă a t e x t u l u i, în cazul în care acesta a fost
normalizat. Se determină cuvintele, constantele gramaticale care apar mai frecvent în textul-bază şi
sunt selectate acele unităŃi lingvistice care conŃin cele mai multe elemente marcate.
LIMITE: extragerea din textul-sursă a unor blocuri informaŃionale, simultan cu ignorarea
sau cu eliminarea legăturilor logice implicite determină parafraze incomplete. Spre exemplu, în
cazul textelor de tip “experiment controlat” focalizarea macrostructurii iniŃiale (care descrie situaŃia
experimentului) şi/ori a celei finale (care conŃine concluziile) poate să determine omiterea sau
subevaluarea argumentelor/demonstraŃiei ce formează partea mediană, esenŃială pentru acest tip de
text. În textele de “verificarea a ipotezelor”, concluziile sunt funcŃie de rezultatele altor cercetări
expuse, de obicei, la începutul textului parafrazat. De asemenea, primele şi ultimele propoziŃii ale
textelor descriptive nu pot fi parafraze potrivite.
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3. Parafrazarea şi tipul de text/discurs
Pentru a produce o bună parafrază inclusă este necesar să considerm textul-bază nu ca o
secvenŃă de fraze, ci ca o secvenŃă de fraze în interiorul unui tip particular de text/ discurs. Cadrul
semantic al textelor d everificare a ipotezelor, spre exemplu, poate fi parafrazat decelând
următoarele secvenŃe:
a) aserŃia că S1, S2…Sn a u fost investigate prin metodele…
b) am experimentat cu X1, X2…Xn metode referitoare la Y1, Y2…Yn;
c) rezultatele acestor experimente indică faptul că f . (S1, S2…Sn).
Textul reprodus prin acest procedeu evidenŃiază că anumite părŃi ale cadrului semantic sunt
mai importante decât altele; în exemplul prezenat, structurile conclusive de sub c) joacă un rol mai
important în determinarea sensului decât cele comparative de sub b) şi cele prezentative de sub a).
În textele complexe, care cumulează cateva tipuri de text, se pune problema de a comprima
o cantitate mare de informaŃie într-un spaŃiu lingvistic restrâns, cât mai pertinent pentru anumite
cerinŃe. Generarea de texte abreviate include, înainte de toate, problema deciziei care informaŃie
este mai importantă şi, în alt plan, care sunt termenii care figurează, obligatoriu, în întrebările
formulabile asupra acestui text. DecompoziŃia trebuie astfel condusă, încât să nu sacrifice niciunul
dintre elementele (exprimate sau implicite) semnificative pentru interpretarea semantică. Prin
practicarea procedeelor menŃionate, pe fondul cunoaşterii regulilor de textualizare specifice fiecărui
tip de text/discurs, discursul didactic poate genera parafraze incluse legitime, de o mare utilitate în
explicarea, înŃelegerea şi sistematizarea cunoştinŃelor ştiinŃifice.
4. Poezia este parafrazabilă?
În sprijinul tezei că parafrazarea poeziei este o “erezie”, Ernie Lepore îl citează pe T.S.
Elliot care, întrebat despre sensul versului 'Lady, three white leopards sat under a juniper tree in the
cool of the day...' (din poemul Ash Wednesday, 1927) a răspuns că "It means 'Lady, three white
leopards sat under a juniper tree in the cool of the day’’. ImplicaŃia acestui răspuns este, consideră
Lepore, aceea că parafrazarea poeziei este imposibilă şi că trebuie să ne consolăm cu repetiŃia [8].
În ciuda unor reŃete ridicole: “When you paraphrase a poem, write in your own words
exactly what happens in the poem. Look at the number of sentences in the poem - your paraphrase
should have exactly the same number” [9], poezia rezistă parafrazării, pentru că este un discurs în
care “mediul este mesajul”. Parafrazată, poezia devine proză.
Din perspectivă internă, poietică, parafrazarea intervine în generarea textelor baroce,
produse prin autodeterminare expansivă [10]. Un astfel de text presupune parafrazarea poetică a
unui nucleu semantic lexicalizat adesea în structura de suprafaŃă. Ca structură automorfă, poemul se
produce prin reproducerea raporturilor cu el însuşi şi emfatizează contrastul dintre prozaism
(nucleul) şi literaritate (textul care-l parafrazează).
Se disting două tipuri de structurare “prin înrămare”: schema de generare (nucleu iniŃial +
text-parafrază) şi schema de însumare (text-parafrază + nucleu final) [11]. În Psalmul lui Tudor
Arghezi, nucleul “Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş” este parafrazat metaforic în cele şapte
catrene (“Copac pribeag”, “Nalt candelabru, strajă la hotare”), pentru ca distihul final să propună o
metaforă a comunicării mediate (îngerul). Virtuozitatea parafrazelor poetice constituie un stilem al
poeticii lui Tudor Arghezi.
Concluzii
Utilă în didactica textului ştiinŃific, parafrazarea “insultă” complexitatea de formă şi de
conŃinut a poeziei. Dacă metafora şi poezia rezistă parafrazării şi traducerii, am identificat, din
perspectivă poietică, o variantă a generării prin expansiune, pe care am numit-o text parafrază. Este
o structură barocă, obŃinută prin amplificarea, în structura de suprafaŃă, a nucleului semantic al
textului poetic.
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AMBIGUITATEA CA FORMĂ A LIBERTĂłII DE EXPRIMARE
AMBIGUITY AS A FORM OF FREEDOM OF EXPRESSION
Rodica FRENłIU
Departamentul de Studii asiatice, Facultatea de Litere
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Abstract
The present article („Ambiguity as a form of the freedom of speech”) proposes a research
meant to underline an essential characteristic of the Japanese language and culture: ambiguity. We
believe that any type of exploration, be it cultural or linguistic, should start from ambiguity as a
dominant feature of the Japanese cultural and linguistic code.
Key words: ambiguity, vague, freedom
Cuvinte cheie: ambiguitate, vag, libertate

Visul: a cunoaşte o limbă străină (stranie) fără însă a o
înŃelege: a percepe în ea diferenŃa, fără ca această diferenŃă să
fie vreodată recuperată de socialitatea superficială a
limbajului, a comunicării sau a vulgarităŃii; a cunoaşte,
refractându-le pozitiv într-o limbă nouă, imposibilităŃile limbii
noastre; a învăŃa sistematica de neconceputului; a desface
„realul” nostru sub efectul altor decupage, altor sintaxe; a
descoperi poziŃii inedite ale subiectului în enunŃare, a-i deplasa
topologia; într-un cuvânt, a descinde în intraductibil [...]
Roland Barthes, Imperiul semnelor

Prima apreciere, o glumă sau o simplă scuză pentru a cuceri un teritoriu păgân, făcută de un
occidental limbii japoneze îi aparŃine misionarului iezuit Francis Xavier, ajuns în anul 1549 la
Kagoshima, pentru care limba vorbită în arhipeleagul nipon era „limba diavolului”. În anul 1902,
Chamberlain [1] considera limba japoneză ca o limbă „agramaticală”, „impersonală”, invocând
drept argumente particularităŃile limbii japoneze în care substantivul nu prezintă categoriile de gen
şi număr, adjectivul nu are grad de comparaŃie, iar verbul este lipsit de categoria gramaticală a
persoanei.
Mai mult, subiectul, elementul sintactic esenŃial într-o limbă occidentală, poate fi eludat în
limba japoneză fără nici o dificultate, astfel încât utilizatorul să nici nu remarce vreo omisiune,
întrucât acesta se recuperează foarte uşor din context. Şi pronumele, instrument indispensabil pentru
coeziune în textul occidental, poate lipsi în textul japonez, fără să se înŃeleagă că acesta ar funcŃiona
mai puŃin „perfect” în lipsa lui [2]. Dar, pe de altă parte, limba japoneză prezintă o ofertă variată de
pronume din care se poate alege, pronumele personal „eu”, spre exemplu, fiind întâlnit în diverse
variante, fiecare formă cumulând caracteristici legate de varii registre stilistice: watakushi (foarte
formal), watashi (formal), washi (persoană în vârstă), atakushi (feminin), boku (informal,
masculin), atashi (informal, feminin), ore (foarte informal, masculin) [3]. Trăsăturile limbii
japoneze se completează apoi cu un complicat sistem onorific care obligă vorbitorul să se adreseze
diferit, în funcŃie de statutul social al interlocutorului, caracteristicile menŃionate făcând ca limba
japoneză să apară pentru un străin ca o limbă extrem de „nesigură”:
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«Selon le japonologue éminent, Pierre Landy, „l’imprécision de la grammaire, la fluidité
syntaxique contribuent à faire du japonais unes des langues les moins sûres du monde pour la
définition de la pensée. Dès leur première formation intelectuelle, la langue japonaise enferme les
Nippons dans une monde de réserves, d’allusions, de demi-valeurs de l’expression...”» [4]
Din punct de vedere tipologic, toate aceste particularităŃi sunt însă relaŃionate cu un anumit
tip lingvistic în care s-ar situa limba japoneză, şi anume acela al unei limbi dependente de context
(context-dependent languge), iar una din funcŃiile pe care o activează predominant această limbă
este funcŃia interpersonală (interpersonal function), într-un contrast evident cu limbile occidentale
caracterizate prin independenŃa faŃă de context (context-independent language) şi prin evidenŃierea
funcŃiei ideatice (ideational function) [5]. FuncŃia comunicativă se împlineşte, aşadar, în limba
japoneză printr-un cod semiotic diferit de cel propus de limbile occidentale, subiectul uman
căpătând aici mai degrabă un rol de interpret decât unul de decodor.
E adevărat că orice limbă este într-o măsură mai mare sau mai mică dependentă de context,
dar limba japoneză este atât de dependentă de context încât noŃiunea de « text » devine mai
importantă decât cea de propoziŃie. Spre exemplu, enunŃul ‚Watashi wa unagi desu.’, ce s-ar traduce
literal în limba română prin ‚Eu sunt Ńipar.’ pare să se constituie într-o aserŃiune prin care vorbitorul
se identifică cu un Ńipar. De fapt, nu e vorba despre o autoidentificare, ci de un enunŃ formulat întrun restaurant, când vorbitorul îşi exprimă chelnerului dorinŃa de a comanda Ńipar [6]. Un exemplu
de genul acesta a fost de multe ori invocat pentru a ilustra « ilogicitatea » limbii japoneze, deşi este,
în realitate, o expresie cu un sens nedeterminat lingvistic [7]. SemnificaŃia lexemelor întrebuinŃate
în propoziŃia dată este o problemă simplă, dar construcŃia reală a sensului este lăsată contextului
pentru precizare, de aceea exemplul de mai sus, relaŃionat la un context particular, ar putea fi
înŃeles în diverse feluri : ‚Comand un Ńipar.’, ‚Desenez un Ńipar.’, ‚Pescuiesc un Ńipar.’ etc.
Limba japoneză, lipsită de autonomia despre care se vorbeşte în limbile occidentale, este,
inevitabil, puternic dependentă de context, iar graniŃa dintre text şi context devine aici destul de
vagă, făcând posibilă recunoaşterea fenomenului ambiguităŃii în varii manifestări.
Termenul japonez pentru noŃiunea de „ambiguitate” este aimai, aimai-sei, compus sinojaponez ce denumeşte ceea ce este ‚obscur, vag, echivoc’. Termenul, cu accepŃiunea de
‚obscuritate’, este înregistrat în limba chineză încă din secolul al III-lea, într-un text al exegetului
confucianist He Yan (190-249), iar prima atestare în limba japoneză a termenului, cu sensul de
‚nesigur’, pare să dateze din perioada Heian, fiind întâlnit într-o compilaŃie de poezii şi de texte
scrise în stil chinezesc de către Fujiwara no Akihira (989-1066), cu titlul Honchō monzui (Culegere
de texte de la Curte, 1060) [8]. Cele două kanji-uri (‚caractere chinezeşti’) care compun cuvântul
sunt oarecum redundante prin semnificaŃie, ai însemnând ‚obscuritate’ şi ‚acŃiunea de a acoperi,
reacoperi’, iar mai ‚obscuritate, nedeterminare’. Există, de altfel, o paradigmă a ambiguităŃii în
limba japoneză, cu termeni heterogeni ca tankai (obscur), ayafuya, bakuzen, hakkiri shinai mono
(vag), fuseikaku (inexact), tagisei (polisemie), ryōgisei (no aru koto) (bivalenŃă), fukakutei
(incertitudine), fumeiryo (indeterminare), ayashisa (echivoc), kondō (confuzie), torichigaeru (a
confunda) sau cu numeroase expresii care evită exprimările directe, cum ar fi: Sō ka nā, [informal]
(‚Hm, mă cam îndoiesc.’ (lit. Mă întreb dacă e aşa.)), Soredemo ii (desu) kedo. (‚E în regulă,
dar...’), Sore wa sō (desu/ da) kedo. (‚E adevărat, dar...’), Tashikani ossharu tōri da to omoimasu
ga, shikashi ... [formal, politicos] (‚Ceea ce aŃi spus este fără îndoială corect, dar ...’ ), Okotoba o
kaesu yō de nan desu ga... [foarte formal şi politicos] (‚lit. Îmi pare rău să vă întorc cuvintele, dar...
‚) [9], ambiguitatea părând a fi înscrisă în mentalitatea şi în limba japoneză.
Yasunari Kawabata (1899-1972), primul japonez laureat Nobel pentru literatură, conştient
de această coordonată a ambiguităŃii ce guvernează limba şi cultura japoneză, şi-a asumat-o în mod
deliberat. După publicarea romanului Dansatoarea din Izu (Izu no odoriko, 1926), scriitorul japonez
mărturiseşte câteva decenii mai târziu [10] că ar fi primit numeroase scrisori în care cititorii îşi
exprimau nedumerirea legată de următorul fragment din text:
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„Şalupa se balansa cumplit. Dansatoarea privea Ńintă într-o parte, cu buzele strânse. Când
am apucat scara de frânghie şi m-am întors spre ei, a încercat să articuleze un „la revedere”, dar n-a
reuşit şi a dat doar o dată din cap. ” [11]
Întrebarea din corespondenŃa primită se referea la subiectul verbului ‚a înclina (capul)’. Era
vorba despre dansatoare sau despre narator? De fapt, în original, fraza este compusă din patru
propoziŃii care prezintă un singur subiect gramatical clar exprimat: watashi (ga), un ‚eu’ ce îmbracă
toate cele patru propoziŃii ale frazei şi căruia, conform unei logici occidentale, i s-ar subordona
întreaga frază. Dar, precizează Kawabata, prin întrebuinŃarea particulei ga, în locul unei postpoziŃii
topicalizante wa, se subînŃelege că, începând cu sayonara o iō to shita, tânăra dansatoare devine
centrul acŃiunii, textul căpătând voit din partea autorului său o nuanŃă ambiguă:
„Toutefois, parce que j’ai omis (shōryaku) le sujet de la danseuse, mon texte est devenu
ambigu (aimai) au point d’induire en erreur mes lecteurs ... ” [12]
Scriitorul japonez n-a modificat niciodată acest pasaj din text, considerând c-ar fi fost un
gest nejustificat din partea sa. PotenŃialitatea de ambiguitate din limba japoneză se cerea satisfăcută,
iar relaŃia dintre elipsă şi ambiguitate, dintre rolul cititorului şi conştiinŃa autorului dovedeşte în ce
măsură limba japoneză poate fi făcută în mod intenŃionat ambiguă.
În decembrie 1968, cu ocazia decernării premiului Nobel pentru literatură, Yasunari
Kawabata rostea la Stockholm un discurs intitulat Utsukushii Nihon no Watashi (Japonia, frumosul
şi eu însumi). Douăzeci şi şase de ani mai târziu, cel de-al doilea laureat provenit din arhipeleagul
nipon, Kenzaburō Ōe (1935-), susŃinea, în anul 1994, o prelegere ce purta titlul Aimaina Nihon no
Watashi (Japonia, ambiguitatea şi eu însumi).
Preluând modelul oferit de discursul propus de Yasunari Kawabata şi operând în titlu
înlocuirea lexemului utsukushii (‚frumos’) cu aimaina (‚ambiguu’), Kenzaburō Ōe se recunoaştea
nu numai un discipol al maestrului, dar şi, concomitent, vocea unei alte generaŃii. El aducea, în felul
acesta, în prim-plan conceptul de ambiguitate (aimaisei), recunoscând că-i fusese sugerat, de altfel,
de însuşi titlul prelegerii lui Yasunari Kawabata, pe care Kenzaburō Ōe îl aprecia ca fiind în acelaşi
timp foarte frumos şi foarte ambiguu:
„Am folosit adineaori termenul de ‚vag’ pentru a-l traduce pe aimai din Kawabata. Aş
prefera însă , urmând exemplul poetei engleze Kathleen Raine, care scrisese despre Blake că ‚este
ambiguu, dar nu vag’, să-l traduc pe aimai prin ‚ambiguu’, deoarece este tocmai accepŃiunea cu
care îl întrebuinŃez în titlul Japonia, ambiguitatea şi eu însumi. ” [13]
Particula (postpoziŃia) no din titlul original Utsukushii Nihon no Watashi (Japonia, frumosul
şi eu însumi) al prelegerii lui Yasunari Kawabata poate crea nativilor şi cunoscătorilor limbii
japoneze multiple interpretări şi înŃelegeri. Pe de o parte, particula no ar putea fi înŃeleasă ca având
rolul (obişnuit, de altfel, în limba japoneză) de a sugera posesia, iar atunci, din perpectiva acestei
interpretări, traducerea adecvată în limba română ar fi ‚Eu care aparŃin unei Japonii frumoase’ sau
‚Frumoasa mea Japonie’. O altă posibilă înŃelegere a particulei no ar fi apoi aceea de liant între
„frumoasa Japonie” şi „eu însumi”, iar tălmăcirea ei în limba română ar deveni juxtapunere:
‚Japonia, frumosul şi eu însumi’.
Dar şi adjectivul japonez aimai[na] (‚ambiguu’), la rândul său, este un cuvânt deschis
diverselor interpretări. Titlul discursului Japonia, frumosul şi eu însumi (Utsukushii Nihon no
Watashi) al lui Yasunari Kawabata acoperea, în fapt, o prelegere despre un fel unic de misticism,
regăsibil nu numai în Japonia, ci şi în toată filosofia orientală fundamentată pe doctrina oferită de
budismul Zen. Deşi scriitor aparŃinând secolului al XX-lea, Yasunari Kawabata recunoştea, cu
ocazia decernării premiului Nobel, identificarea operei sale cu litera şi spiritul poemelor medievale
scrise de către călugării Zen.
În secolul al XIII-lea, au fost importate din China în Japonia doctrinele Zen, practici
rezervate unei elite intelectuale sau războinice, care vor da un nou impuls budismului japonez. Eisai
a adus Zen-ul denumit Rinzai, a cărui practică este bazată pe meditaŃia asupra unui koan, enigmă ce
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duce la Iluminare, iar discipolul său Dogen a pus fundamentele Zen-ului Sota, a cărui unică practică
este zazen, meditaŃia în poziŃie şezândă.
Încercarea de a defini Zen se izbeşte de multe obstacole, fiind pentru specialiştii care au avut
o asemenea iniŃiativă o tentativă, în egală măsură, dificilă şi riscantă. Originile budismului Zen
(<skt. dhyana ‘meditaŃie’) sunt legate de tradiŃia yoga, respectiv de credinŃa că auto-controlul şi
meditaŃia pot conduce înspre pacea Iluminării. Neputând fi considerat o religie, de vreme ce nu se
bazează pe sutras (‘scripturi’) sau pe o doctrină teologică, budismul Zen a fost văzut ca o filosofie:
„... cum ne-am putea imagina un verb care să fie în acelaşi timp fără subiect şi fără atribut,
dar totuşi tranzitiv ca, de pildă, un act de cunoaştere fără subiect cunoscător şi fără obiect cunoscut?
Cu toate acestea, chiar această imaginaŃie ne este cerută în faŃa dhyana-ului hindus, origine a ch’anului chinez şi a zen-ului japonez, pe care, desigur, nu l-am putea traduce prin meditaŃie fără a
readuce astfel în el subiectul şi zeul: alungaŃi-i şi iată-i că revin şi că ne călăresc limba.” [14]
AlŃi exegeŃi au apreciat însă că budismul Zen nu ar putea fi interpretat nici ca filosofie,
considerând că acesta s-ar situa undeva în spatele cuvintelor şi al intelectului, nefiind nici un studiu
al proceselor ce guvernează gândirea şi conduita şi nici o teorie a principiilor sau a legilor care
guvernează legea umană sau universul. Mai degrabă, el ar putea fi văzut ca un fel de
„antiintelectualism” sau o formă de „intuiŃionism”, deşi pare să nu fie nici una, nici alta:
«Even if called mind, it is Mind wich has ‚no form to be obtained’. Zen endeavors to
awaken to this kind of mind immediately and directly. In this awakening there is no need for the
meditation of theory and doctrine, and Zen advocates ‚directly pointing to man’s Mind.’» [15]
În învăŃătura Zen, drumul înspre Iluminare ocoleşte conceptualizarea, intelectualizarea este
oprită, pentru a face loc expresiei directe. Se spune că un călugăr i-ar fi cerut maestrului său să-i
exprime esenŃa Zen-ului pe hârtie, astfel încât să deŃină ceva tangibil în efortul său de studiu. La
început, maestrul l-a refuzat, încercând să-i explice că ceea ce se aşteaptă a fi descoperit prin
practică spirituală nu este necesar să fie transpus în cuvinte : „- De vreme ce este chiar în faŃa ta, de
ce să încerc să-l captez cu tuşul şi pensula?”. Călugărul a continuat însă să-i ceară maestrului său săi reprezinte într-o formă concretă spiritul învăŃăturii Zen. Maestrul a desenat, în cele din urmă, un
cerc pe o bucată de hârtie, însoŃindu-l de următorul koan: „A te gândi la aceasta şi a înŃelege aceasta
este cel mai important lucru în al doilea rând; a nu te gândi şi a nu înŃelege aceasta este cel mai
important lucru în al treilea rând.” [16]. Într-o tradiŃie de gândire a meditaŃiei Zen care mizează pe
importanŃa semnificaŃiei a ceea ce se deduce din ceea ce nu este spus decât prin aproximaŃie,
maestrul a omis însă să menŃioneze care ar fi, în primul rând, cel mai important lucru...
„Nu judeca cu cuvinte!” ar fi una dintre axiomele budismului Zen şi, în măsura în care
încearcă să interfereze cu limbajul, doctrina capătă forma paradoxală a koan-ului, una din căile spre
satori, iluminarea Zen:
„ Dacă, întrebându-vă, cineva vă chestionează despre fiinŃă, răspundeŃi prin nefiinŃă. Dacă
vă interoghează despre nefiinŃă, răspundeŃi prin fiinŃă. Dacă vă întreabă despre omul ordinar,
răspundeŃi vorbind despre înŃelept etc. ” [17]
Koan-ul sau parabola Zen este taina învăŃăturii Zen care aminteşte suflurile ce leagă lumea
vizibilă de o lume invizibilă, în care golul semnificaŃional deschis se cere umplut cu propria emoŃie
a adeptului.
În încercarea de a atinge starea de satori (‚iluminarea spirituală’), doctrina Zen încearcă să
depăşească cadrul oferit de limbaj, trecând cu ajutorul koan-ului dincolo de acesta, iar dobândirea
stării în care s-a pierdut conştientizarea ruperii legăturii cu limbajul ar face posibilă relaŃia directă a
omului cu natura. În învăŃătura Zen nu se fac aserŃiuni tocmai pentru a se evita dogmatismul şi a
lăsa cale liberă relativizării. Ocolind încercările teoretice de definire a sa, Zen-ul reprezintă, în
primul rând, practică şi învăŃătură prin care se poate atinge Trezirea sau Iluminarea. Koan-ul nu
explică, doar sugerează, el este misterul care, de îndată ce este atins de gândire, dispare:
Yeno, al şaselea patriarh, a văzut odată doi călugări cum se uitau la flamura bătută de vânt a
unei pagode. Unul din cei doi crezu că vântul se mişcă, iar celuilalt i se păru că flamura se mişcă.
92

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ

ANUL VI, NR. 1 (20), MARTIE 2010

Yeno îi lămuri însă că adevărata mişcare nu se găseşte nici în vânt, nici în flamură, ci în ceva din
propriul lor suflet: „- Ce n’est pas la bannière, ce n’est pas le vent, c’est votre esprit qui bouge.”
[18]
Koan-ul este drumul meandric al căutării Iluminării prin care se încearcă revelarea
propriului Adevăr, depăşindu-se perspectiva duală pe care sinele o aplică lumii fenomenale,
împărŃind lumea în subiect şi obiect, în bine şi rău etc. Lumea concepută de raŃiune este pentru
budismul Zen una falsă, o lume a ignoranŃei şi a decepŃiei, departe de lumea realităŃii adevărate.
Negând influenŃa raŃiunii reducŃioniste, lumea discriminărilor ar dispărea o dată cu ea şi şi-ar putea
face loc adevărata Realitate, în toată plinătatea ei. Negarea, la rândul ei, nu este un simplu abandon,
ci o redefinire a lumii. Cu ajutorul koan-ului, căutătorul desăvârşirii trebuie să descopere în propriai viaŃă răsfrângerea luminii dinlăuntru:
„... este ceea ce i se recomandă celui care lucrează un koan (o anecdotă care îi este propusă de
maestrul său: nu de a-l rezolva, ca şi cum ar avea un sens, nici chiar de a-i percepe absurditatea
(care e tot un sens), ci de a-l rumega ‚până ce pică dintele’. Întregul Zen, din care haiku-ul nu e
decât o ramură literară, apare astfel ca o imensă practică destinată să oprească limbajul, să spargă
această radiofonie interioară care emite continuu în noi...” [19]
Ambiguitatea interpretării căreia îi dă naştere koan-ul reaminteşte demonstrând-o înclinaŃia
înspre vag şi neclar predilectă culturii japoneze. Sursă a ambiguităŃii, koan-ul se aşază el însuşi sub
semnul ambiguităŃii, ca un fel de efect al unei oglinzi duble. Ambiguitatea creată de koan nu relevă
doar o anumită viziune asupra lumii, ci este legată prin fire inextricabile de limba şi mentalitatea
japoneză, propunând un anume fel de căutare a înŃelegerii lumii. Aparentă contradicŃie,
fundamentată pe eşafodajul lingvistic şi spriritual, koan-ul propune parcă o organizare a
ambiguităŃii. Defrişare de noi înŃelesuri şi interpretări, dar şi o eliberare faŃă de limbaj este modelul
ambiguităŃii încercat de către un koan, exemplu strălucit în acest sens, întrucât însăşi cultura
japoneză şi l-a dorit aşa.
Ambiguitatea ridică, în final, problema creativităŃii umane, a artei, manifestarea creatoare
artistică aflată în căutarea „căii eleganŃei” (fūga no michi), cum o numea Matsuo Bashō, ce emerge
tocmai din libertatea omului de a se mărturisi sau tăcea:
Mono ieba
Vorbe, vorbe,
Kuchibiru samushi
Buze-nvineŃite:
Aki no kaze
Vânt de toamnă
(Matsuo Basho, haiku)
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Abstract
Universality of history, restitution and patrimony is a component of world culture and
civilization and she is perennial - related to time (period) and space (geography). Romania has a
little known and insufficient promoted tradition.
World civilization of patrimony is personalized in all fields by foundations, toponyms and
eponyms. We describe Arad’s and Bucharest’s exemples, as strategy, patterns and exemplifications
of restitution in Romania after 1990.
Key words: tradition and patrimony; foundations, toponyms and eponyms; national and global
level; civilization, science and culture.
Cuvinte cheie: tradiŃie şi patrimoniu; ctitorii, toponime şi eponime; nivel naŃional şi global;
civilizaŃie, ştiinŃă şi cultură.
Ce înseamnă studierea ştiinŃifică a diferitelor activităŃi şi realizări ale oamenilor de
altădată? ŞtiinŃa despre om în societate? A societăŃilor omeneşti? mult mai puŃin decât atât; de
două mii două sute de ani, de când urmaşii lui Aristotel au găsit răspunsul la întrebare, el nu s-a
schimbat deloc; istoricii povestesc evenimente adevărate, în care actor este omul; istoria este un
roman adevărat.
Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire suivi de Foucault révolutionne l’histoire. Paris,
FR, Éditions de Seuil, 1978 [1].
Paul Veyne, (n. 13 iunie 1930 în Aix-en-Provence), arheolog şi istoric francez, în prezent
profesor onorific la Collège de France.
Aşa cum am afirmat în diverse eseuri, descoperirea istoricismului de către spiritul grec
antic este probabil una dintre cele mai importante descoperiri ale spiritului uman.
G. CornuŃiu, De ce o istorie a psihiatriei româneşti? pp. 7-9, In: G. CornuŃiu (ed), Prima
Consfătuire NaŃională de Istorie a Psihiatriei Româneşti, vol. 1, Oradea, 3-5 sept. 2009, Analele
UniversităŃii din Oradea. Fascicula Medicală, nr. 3(1), 2009 [2].
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Gavril CornuŃiu (n. 02 dec. 1948 în Transilvania), psihiatru şi scriitor, în prezent profesor
titular, şef de catedră la Universitatea din Oradea.
 Universalitatea istoriei, restituŃiei şi patrimoniului
Istoria este ştiinŃa dezvoltării generale (societăŃi, civilizaŃii, popoare, fenomene) sau
particulare (de ex. istoria medicinei, ştiinŃei, culturii) într-un spaŃiu naŃional → universal. Este
identificată, susŃinută şi demonstrată prin surse, izvoare, arheologie, muzee, monumente, ctitorii,
patrimoniu, toponime şi eponime - valori prin care istoria „trăieşte” şi se defineşte în memoria
colectivă, care au semnificaŃie şi utilitate publică, fapt pentru care intră sub ocrotirea statului. Istoria
înscrie în memoria globală a epocii şi civilizaŃiei umane - sub formă de repere şi jaloane premierele, pionieratul şi pe făuritorii începuturilor şi etapelor, pe „dezvoltatorii” progresului şi
civilizaŃiei.
Patrimoniul cuprinde de asemenea moştenirea (istoria) culturală, bunurile spirituale care
aparŃin întregii naŃiuni şi omenirii întregi. Patrimoniul semnifică şi drepturi şi obligaŃii, iar
patrimoniul naŃional este public şi este administrat de către organele/instituŃiile statului. Etimologic
şi ca fond, patrimoniul este legat de patrie şi patriotism.
Toponimic ca substantiv reprezintă un nume propriu de stat, de oraş, de apă, de munte etc.;
iar ca adjectiv semnifică ceva care aparŃine toponimiei sau privitor la toponimie. Toponimia
constituie totalitatea numelor proprii de locuri, ape, munŃi etc., dintr-o Ńară sau dintr-o regiune, ea
fiind totodată o ramură a lingvisticii, care se ocupă cu studiul numelor proprii de locuri [3].
Eponim ca substantiv înseamnă magistrat, care în antichitatea greco-romană dădea numele
său anului. Prin extensie a devenit adjectiv, care dă numele său unei regiuni, unui oraş, unei clădiri,
unei instituŃii, unui fenomen etc. [3].
Ctitor ca substantiv, prin extensie semnifică fondatorul unei instituŃii, asociaŃii etc., iar
ctitorie ca substantiv defineşte biserică, mănăstire sau instituŃie întemeiată de un ctitor [3].
Modalitatea de denumire prin toponime şi eponime a ctitoriilor a devenit o procedură
firească de identificare, de respect, de restituŃie şi de recunoaştere a descoperirilor, a evenimentelor
istorico-geografice, a vieŃii şi operei unor personalităŃi de seamă din ştiinŃă şi cultură, procedură şi
fenomen care transced timpul istoric şi spaŃiul geografic.
łările, naŃiunile şi popoarele îşi imortalizează astfel ctitoriile şi oamenii de valoare şi de
excepŃie, care prin idealurile, talentul, descoperirile, sacrificiul, munca şi activitatea lor de o viaŃă
şi-au adus o contribuŃie de marcă în istorie, ştiinŃă şi cultură, la dezvoltarea şi continuitatea
civilizaŃiei umane. Practic nu există ştiinŃă şi tehnică, filozofie şi artă, cultură şi civilizaŃie, popoare
şi naŃiuni, descoperiri şi invenŃii, creaŃii şi ctitorii, geografie şi istorie, cunoaştere, educaŃie şi
comunicare fără multitudinea de toponime-eponime [4]. Cultura şi fenomenul ctitoriilortoponimelor-eponimelor reprezintă o permanenŃă de-a lungul istoriei şi civilizaŃiei.
RestituŃia cuprinde acŃiunea de înapoiere, de restituire, are conŃinut juridic (ca obligativitate
şi legalitate) şi moral (ca datorie), deoarece implică proprietatea, mai ales pe cea publică
(spirituală, culturală, ştiinŃifică) ca demers societal.
Strategia ctitoriilor - toponimelor - eponimelor este un act de cultură şi istorie în restituŃia
patrimoniului, în imortalizarea şi perenitatea valorilor omenirii.
Reiese cu claritate caracterul universal, care transcede timpul şi spaŃiul în întreaga istorie a
civilizaŃiei umane, a ştiinŃelor, categoriilor şi acŃiunilor prezentate.
De aceea, marile personalităŃi ale culturii şi ştiinŃei universale - filozofi, creatori, savanŃi,
medici, oameni de artă, constructori, arhitecŃi, economişti, cercetători, istorici, oameni politici etc. au evidenŃiat în repetate rânduri că trecutul reprezintă fondatorul şi postamentul pe care se
construieşte → reconstruieşte → renovează → revendică prezentul şi apoi viitorul.
 Cultura patrimoniului în lume
Stabilirea, relevarea şi promovarea (în timp şi spaŃiu) a identităŃii, tradiŃiei, „rădăcinilor”,
pionieratului, priorităŃilor şi descoperirilor reprezintă un act de cultură şi civilizaŃie, mai întâi
naŃională şi mai apoi universală.
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Acest adevăr simplu şi profund, evocat în citatele de la începutul lucrării, este relevat încă
din antichitate [5] şi a devenit peren în contemporaneitate:
- Facta, non verba (Fapte, nu cuvinte);
- Facta loquuntur (Faptele vorbesc);
- Historia magistra vitae (Istoria - este - învăŃătoarea vieŃii), De oratore, 1, 9, 36 Marcus Tullius CICERO, 106 î.d.Hr. - 43 î.d.Hr.;
- Consilium futuri ex praeterito venit (O hotărâre cu privire la viitor vine din trecut),
Epistolae, 83, 2 - Lucius Annaeus SENECA, 4 î.d.Hr. - 65 d.Hr.;
- Consultor homini tempus utilissimus (Cel mai folos sfătuitor este pentru om timpul) Publilius SYRUS, sec. I d.Hr.
Atitudinea şi responsabilitatea pentru istorie sunt cunoscute şi aplicate de la începuturi şi ne
sunt reamintite şi în urmă cu mai bine de două secole şi jumătate de Johann Gottfried HERDER
(1744-1803), filozof, iluminist, critic literar şi scriitor german in Outline of a Philosophical History
of Humanity: The historian should be the regenerated contemporary of the past, and history a
science as instrument of the most genuine patriotic spirit şi One must go into the age, into the
region, into the whole history, and feel one’s way into everything.
Poetul romantic polonez, militant pentru renaşterea şi independenŃa Poloniei, Adam
MICKIEWICZ (1798-1855) ne îndeamnă foarte sugestiv: Pregătindu-te pentru viitor, trebuie să
mergi înapoi, cu gândul către trecut, dar numai atât cât face un om, care, pregătindu-se să sară
peste groapă, se dă înapoi pentru a căpăta mai multe elan.
Scriitorul clasic rus Aleksandr Sergheevici PUŞKIN (1799-1837) postulează categoric:
Respect for the post is that very feature, which distinguishes civilization from barbarism, iar
compatriotul său, unul dintre pionierii chirurgiei moderne, Nikolai Ivanovici PIROGOV (18101881) ne arată privitor la cunoaştere (ştiinŃifică), valoarea aceleaşi axiome: Why do know so little
about our past, forget it so deeply and deal with things, awaiting us in the nearest future so easily?
Scriitorul englez Charles DICKENS (1812-1870), în nota creaŃiei sale de realism şi justiŃie
socială, ne învaŃă că: Este zadarnic să evoci trecutul, afară numai dacă nu exercită vreo influenŃă
asupra prezentului.
Renumitul istoric german Karl LAMPRECHT (1856-1915) a fundamentat tendinŃa culturalistorică în istoriografia germană şi a iniŃiat publicarea în Germania a tratatelor scrise de Nicolae
IORGA - Istoria poporului român şi Istoria imperiului otoman. El este citat de cel mai mare istoric
român Nicolae IORGA (1871-1940) în cartea sa Oameni cari au fost [6] în comentariul Lamprecht
despre rolurile naŃionale (18 sept.1915): Chemarea noastră e de a ne apăra comorile moştenite de
la strămoşi, a le îngriji şi dezvolta mai departe.
Aforismul lui Anatole FRANCE (1844-1924), scriitor francez, Laureat al Premiului Nobel
pentru Literatură (1921): Să nu pierdem nimic din trecut, cu trecutul se clădeşte viitorul este
emblematic pentru cultura toponimelor şi eponimelor, pentru cinstirea istoriei, locurilor,
evenimentelor şi personalităŃilor.
Robert Nesta ”Bob” MARLEY (1945-1981), compozitor şi muzician ne reaminteşte foarte
concluziv că: Dacă îŃi ştii istoria, atunci ştii de unde vii.
Continuitatea trecut → prezent → viitor este definită, firesc şi în registrul de responsabilitate
- morală - datorie de către Papa IOAN PAUL al II-lea (născut Karol Józef Wojtyla, 1920-2005,
pontificat 1978-2005), în timpul primei sale vizite din 7-9 mai 1999 în ortodoxie (cea românească):
Fiecare este responsabil de fraŃii săi şi de viitorul Ńării [7].
łările globului, inclusiv naŃiunile cu civilizaŃii multimilenare ne oferă multiple exemple
edificatoare de militantism pentru recuperarea istoriei, patrimoniului, proprietăŃilor naŃionale. Un
exemplu reprezentativ este strategia elaborată în ultima parte a anului 2009 de Zahi HAWASS Directorul Consiliului Suprem al AntichităŃilor Egiptene, privind retrocedarea Bustului din calcar al
reginei NEFERTITI. Bust al soŃiei faraonului egiptean AMENHOTEP IV (1361-1340 î.d.Hr.),
mama faraonului TUTANKHAMON a fost descoperit în anul 1912 în sudul Egiptului de arheologul
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german Ludwig BORCHARDT şi dus în Germania în anul 1913, aflându-se expus în Muzeul
Egiptean din cadrul Neues Museum din Berlin. Atitudinea şi activitatea Directorului egiptean este
un model de respect pentru propria istorie/identitate, de reprezentare şi „ambasador” cultural al
naŃiunii egiptene (independent de mărime, religie, putere economico-financiară) în era globalizării
(gândim global, acŃionăm local).
Comunitatea mondială - ONU (UN - United Nations) şi-a creat la 16 nov. 1945, prin 20 de
state fondatoare, o AgenŃie specializată pentru educaŃie, ştiinŃă şi cultură: UNESCO - United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, care cuprinde în prezent 193 de state
membre şi 7 membri asociaŃi, România fiind membră din 17 iulie 1956. UNESCO protejează
patrimoniul mondial: locuri importante naturale sau istorice, a căror salvare şi conservare este
fundamentală pentru lumea întreagă. 10 OrganizaŃii nonguvernamentale sunt ”formal associate”,
având Birouri la UNESCO, dintre care 2 au legătură directă cu patrimoniul: ICOM - International
Council of Museums şi IAU - International Association of Universities.
Dovezile prezentate, susŃinute prin zeci de mii de exemple, ilustrează întreaga istorie a
omenirii, din antichitate până în timpurile moderne şi contemporaneitate. Toate naŃiunile îşi
legiferează, instituŃionalizează şi mondializează „bunurile şi valorile” de patrimoniu şi cultură, ca
semn de respect, omagiu, cinstire şi recunoştinŃă, la nivel naŃional şi internaŃional prin UNESCO,
Biblioteci, instituŃii şi on-line, Baze de date internaŃionale, Enciclopedii tipărite şi on-line, congrese,
cărŃi şi reviste, marketing cultural internaŃional şi promovarea brandului de Ńară etc.
 Cultura românească a istoriei, datoriei-responsabilităŃii şi patrimoniului
TradiŃia şi spiritul marilor înaintaşi, continuate de marii oameni ai României moderne şi
contemporane relevă importanŃa istoriei, culturii şi patrimoniului naŃional:
poetul, filologul şi istoricul IenăchiŃă VĂCĂRESCU (1740-1797) în mesajul
transmis prin miraculosul său Testament ne îndeamnă în registru extins la dezvoltarea şi perenitatea
culturii:
Urmaşilor mei Văcăreşti
Las vouă moştenire
Creşterea limbii româneşti
Şi-a patriei cinstire;
- omul politic şi istoricul acad. George BARIłIU (1812-1893), membru fondator al
Academiei Române ne avertizează că: O naŃiune fără istorie este moartă;
- scriitorul, lingvistul şi istoricul acad. Bogdan Petriceicu HAŞDEU (1838-1907) ne arată
că: Trecutul este uşa viitorului;
- poetul naŃional şi omul de cultură Mihai EMINESCU (1850-1889) ne atenŃionează că:
SămânŃa din care a răsărit acest popor este nobilă şi poporul nu va pieri, decât atunci când
românii vor uita nobleŃea seminŃiei lor.
Personalitate marcantă a istoriei neamului românesc, acad. Vasile GOLDIŞ (1862-1934) ne
călăuzeşte vizionar în continuitatea principală a istoriei, legând trecutul (strămoşii) prin prezent
(şcoala, viaŃa, datoria), cu viitorul (marea unire, societatea de mâine) [8]:
• în Dreptul la viaŃă, publicat în Românul, vol. 1, nr. 127, pp. 1-2, 11-25 iunie 1911: Toate
acestea (istoria, cultura, eroismul, literatura, arta, ştiinŃa) constituind patrimoniul comun al
neamului, fac să crească în sufletul fiecărui român, cu conştiinŃa valorii şi viitorului său, dragostea
nealterată şi alipirea necondiŃionată de toate câte ale neamului sunt;
• în Societatea de mâine, publicată în Societatea de mâine, vol. 1, nr. 3, 1924: Societatea
de mâine se plămădeşte prin cea de azi. Precum prezentul este produsul trecutului, tot astfel
germenii viitorului se pârguiesc în prezent;
• în Şcoala cea bună, publicată în Anuarul Liceului ortodox român „Andrei Şaguna” din
Braşov, 1925: Şi-mi simŃesc sufletul legat de înaintaşii mei la catedrele acestei şcoli. Mă simt şi eu
modestă verigă în catena dintre trecut şi viitor. Închin omagiul meu celor trecuŃi din viaŃă şi
îndrăznesc cu sfială să adresez celor de azi rugămintea să înainteze pe calea bătătorită de
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generaŃiile dispărute. Istoria este memoria neamurilor şi psihologii ştiu că memoria constituie
elementul principal de suflet. Să nu uitaŃi de cei morŃi dacă nu vreŃi să cădeŃi sub tirania celor care
vor vieŃui;
• în Statul universal, publicat în Observatorul politic şi social, vol. 1, nr. 9, 1930: Istoria
adevărată a omenirii nu este altceva decât neîncetata încercare de realizare a idealurilor pe care
societatea şi le creează pe măsură ce evoluează.
• în Sufletul şcolii primare, publicat în Gazeta învăŃătorilor, vol. 2, nr. 11-12, 1931:
Sufletul şcolii primare trebuie să rămână deci credinŃa religioasă şi prin ea legătura cu strămoşii şi
cu generaŃiile viitoare;
• în ConştiinŃa naŃională, publicat în Transilvania, vol. 57, nr. 10, pp. 541-543, 1926: Tot
ce s-a înfăptuit în lume prin oameni, determinând un pas înainte pe scara atât de anevoioasă a
progresului incontestabil, toate epocile de glorie ale diferitelor seminŃii, purtătoare ale destinului
uman, au izvorât din resortul unei voinŃe colective, germinate prin miraculosul sentiment al
solidarităŃii.
Fundamentarea unităŃii organice a evoluŃiei istoriei este afirmată în întreaga operă a omului
de cultură şi patriot Vasile GOLDIŞ, în PrefaŃă la Istoria universală, vol. I, Ed. Librăriei Nicolae I.
Ciurcu, Braşov, 1892 [9]:
• A înŃelege cauzele unei stări date în istoria omenirii şi din înŃelegerea acestei cauze,
cunoscând conŃinutul esenŃial al acestei stări, se pot determina, între anumite împrejurări,
întâmplările viitoare;
• Cunoaşterea conştientă a trecutului este indispensabilă pentru înŃelegerea prezentului, iar
întru făurirea viitorului înŃelegerea prezentului ne este far luminos;
• faptul istoric este şi urmarea firească a celor trecute şi izvorul întâmplărilor viitoare.
Integrarea ca evoluŃie a trecutului în prezent şi prin prezent proiectarea lui ca esenŃă în viitor
- raportată la istorie, Ńară, patrimoniu, datorie şi menirea neamului ne sunt fundamentate de acad.
prof. dr. Nicolae IORGA (1871-1940), istoric, scriitor, publicist, om politic, în cele 2 volume
Oameni cari au fost - câteva extrase [6]:
- în Vederile politice ale lui Eminescu şi generaŃia de azi (19 iunie 1909): Trecutul
sănătos şi plin de cuviinŃă ne va fi sfătuitor şi îndreptător la tot pasul;
- în Un sfert de veac de la moartea lui Mihai Kogălniceanu (19 iunie 1916): El nu poate
muri niciodată, el nu se poate odihni măcar, cel puŃin până ce cugetarea lui în toate domeniile nu
va fi fapt, iar în încheierea evocării: Şi mâna acelui care nu poate muri ne arată sever ceasul unic
care bate astăzi în viaŃa lumii moderne;
- în Cel ce nu se poate odihni: Mihai Viteazul (26 aug. 1916), cu aproape 3 (trei) ani
înainte de Marea Unire: BiruinŃa lui lumina dintr-un trecut tot mai depărtat, şi noi o vedem într-un
tot mai apropiat viitor.
Poetul Tudor ARGHEZI (pseudonimul lui Ion N. THEODORESCU, 1880-1967) cu forŃa
tonului biblic şi valorificarea expresiei în dicton, cu lapidaritatea paremiologică şi hotărârea
vizionarului, proiectează în timp, spaŃiu, cultură şi devenire, „testamentul - mesaj” al
VĂCĂREŞTILOR:
Nu-Ńi voi lăsa drept bunuri, după moarte,
Decât un nume adunat pe-o carte,
În seara răzvrătită care vine,
De la străbunii mei până la tine,
Prin râpi şi gropi adânci,
Suite de bătrânii mei pe brânci,
Şi care, tânăr, să le urci te-aşteaptă,
Cartea mea-i fiule, o treaptă…
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Istoricul acad. Dan BERINDEI (n. 1923), vicepreşedinte al Academiei Române ne învaŃă
prin Portrete istorice ale românilor. Domni, regi, eroi, cărturari, oameni politici, literaŃi, valoarea
civică a istoriei neamului şi adevăratul sentiment patriotic, naŃional [10].
În portretul istoric: Nicolae Bălcescu ideologul României moderne, trăieşte şi construieşte
istoria şi morala, civismul şi datoria, din proiecŃia şi învăŃătura trecutului, în prezent şi viitor, prin
exemplul, atitudinea şi cultura oamenilor care au fost, care sunt şi care vor fi:
- O nedreaptă uitare, uneori chiar dispreŃul acoperă de aproape două decenii amintirea
lui Nicolae Bălcescu, una dintre marile personalităŃi ale naŃiunii române şi un adevărat model în
timpurile noastre de nesfârşită şi frământată tranziŃie… A avut, sărmanul, soarta lui Burebista, cel
mai de seamă rege daco-get, ori cea a slugerului Tudor Vladimirescu, cel care i-a deschis
României porŃile modernităŃii, învinuiŃi că au fost luaŃi în seamă - nu întâmplător! - şi „vedetizaŃi”
de defunctul regim, cel dintâi după două milenii, iar cel de-al doilea la mai bine de un secol de la
dispariŃia lor fizică. Aşa se face că, la împlinirea a 150 de ani de la moartea sa, la 29 noiembrie
2002, omagiul adus lui Bălcescu de autorităŃi, de oameni politici şi de mass-media a fost mai mult
decât modest. O situaŃie păguboasă cu atât mai mult cu cât Bălcescu reprezintă o figură exemplară
în primul rând pentru plutonul fruntaş al oamenilor politici, al celor care trebuie să zidească o Ńară
nouă, vindecând-o de suferinŃe şi redându-i locul ei „sub soare” - aşa cum a făcut-o Bălcescu - cu
dăruire, cinste şi jertfă de sine. Bălcescu este un model de urmat şi pentru cetăŃenii Ńării, grăbiŃi să
vorbească de drepturi, dar atât de rar de datorii. Tot un model este Bălcescu pentru tinerii Ńării,
unii dintre ei marcaŃi azi de un individualism egoist, uitând că sunt părŃi ale unui tot, dornici mai
degrabă să se căpătu-iască şi să imită modele decât să dea curs inteligenŃei creatoare, slujind Ńara
în care s-au născut, societatea căreia îi aparŃin. Prea puŃini înŃeleg, din păcate, că mulŃi Bălceşti
ridicaŃi dintre tinerii ei ar fi tot atâŃia noi luptători pentru înălŃarea ei şi, implicit, această înălŃare
ar însemna şi la nivel individual afirmare şi succes, ieşirea din rândul „rudelor sărace”;
- łinta noastră - spunea în 1847, în cuvântarea sa Privire asupra stării de faŃă, asupra
trecutului şi viitorului patriei - socotesc că nu poate fi alta decât unitatea naŃională a românilor.
Unitatea mai întâi în idei şi simŃăminte, care să aducă apoi cu vremea unitatea politică…
Vorbindu-le tinerilor români aflaŃi la studii în capitala FranŃei, el invoca de la început spaŃiul dacic
şi cele şapte milioane de români, cât estima numărul lor din toate provinciile;
- Acest „erudit de prim ordin” - cum l-a calificat marele istoric Jules Michelet -, acest
luptător „inteligent, ardent şi entuziast” - cum îl definea Ion Ghica - ocupă un loc de onoare în
panteonul creatorilor României, iar opera sa, înŃeleaptă şi patetică, rămâne un mesaj vibrant
pentru toate generaŃiile ivite pe pământ românesc.
Profesorul de fiziologie Francisc SCHNEIDER (n. 1933), scriitor, medic şi eseist în
Epilogul cărŃii sale de amintiri, 2009 - Copilărie sub trei cârmuiri, ne demonstrează dinamica
timpului, istoriei şi cunoaşterii: De aceea e bine să cunoaştem ce a fost şi să înŃelegem că prezentul
de azi este trecutul pentru viitor [11].
Remarcăm importanŃa şi semnificaŃia Primei Consfătuiri NaŃionale de Istorie a Psihiatriei
Româneşti, Oradea, sept. 2009, privind restituŃiile şi „cărămizile” de date, fapte şi realizări puse de
autorii din toată Ńara la temelia istoriei psihiatriei române. Ele ne sunt foarte bine relevate de
editorul volumului - prof. dr. Gavril CornuŃiu [2], în lucrarea sa de deschidere: De ce o istorie a
psihiatriei româneşti?:
• …pentru noi, psihiatrii, noŃiunea de istorie ne duce cu gândul automat la memorie.
Memoria este o istorie ontogenetică. Fără memorie psihismul este imposibil (p. 7);
• Toate acestea la un loc, sistematizate şi expuse clar, …ne pot oferi dovada faptului că
juridic, administrativ, terapeutic şi ca şi contribuŃie conceptuală, putem sta cu fruntea sus între
reŃelele psihiatrice cu pretenŃii orgolioase şi cu tradiŃii recunoscute de toată lumea (p. 9).
Este esenŃială dinamica de „legatar al tezaurului naŃional” în sensul plin de semnificaŃie conferit (prin atribuŃii) de ministrul Theodor PALEOLOGU - ca om politic - ministerului său, care
devine în mod firesc Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional.
100

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ

ANUL VI, NR. 1 (20), MARTIE 2010

Organizată şi administrată firesc sub patronajul statului, de o importanŃă excepŃională este
Strategia Patrimoniului Cultural NaŃional (2008). Resursele sunt: patrimoniul imobil (monumente
arheologice şi arhitecturale), mobil (muzee, arhive şi colecŃii), imaterial (imaterial şi etnografic) şi
peisajele culturale (urbane şi rurale). Deoarece educaŃia este resursa naŃională cea mai importantă,
iar patrimoniul cultural este asociat sectorului educaŃional, patrimoniul cultural devine factor de
creştere socială şi economică.
O dovadă în acest sens este lansarea pe 9 dec. 2009 a Proiectului Microregiunea Horezu revitalizare prin valorificarea patrimoniului istoric, finanŃat însă de Guvernele Islandei, Norvegiei
şi Principatului Liechtenstein. Ajutoarele europene, euroregionale, cele provenite din înfrăŃirea
oraşelor şi satelor etc. sunt binevenite, însă este datoria României să-şi furnizeze resursele
financiare, să-şi conserve, dezvolte şi promoveze propriul patrimoniu, deoarece nu este chiar
verosimil ca străinii să ne conserve - promoveze istoria şi patrimoniul.
InternaŃionalizarea culturii şi patrimoniului românesc (monumente şi aniversări UNESCO,
festivaluri româneşti internaŃionale - tip George Enescu, turism românesc - cultural,
ecumenic, balnear etc.) - reprezintă în fond Brandul de Ńară şi promovarea României în
societatea cunoaşterii, civilizaŃia globală, dezvoltarea durabilă şi societatea de mâine.
Este de datoria contemporanilor români să realizeze restituirea ştiinŃei şi culturii originale
româneşti şi să promoveze la nivel internaŃional aceste demersuri - atemporale şi aspaŃiale - într-o
cultură şi lume globală şi globalizată. În baza acestor realităŃi, România şi instituŃiile sale au în
prezent datoria naŃională de a-şi defini identitatea ştiinŃifică şi culturală prin personalităŃile marcante
şi realizările lor de excelenŃă şi de a recupera timpul şi oportunităŃile pierdute, pentru a nu fi trecute
definitiv în uitare, la „groapa comună” a neglijenŃei, indiferenŃei, anonimatului şi lipsei de
responsabilitate.
4 CivilizaŃia mondială a patrimoniului, personalizată prin ctitorii - toponime eponime
Indiferent de timp, istorie, epocă sau perioadă, de spaŃiu, regiune, Ńară sau aşezare, de popor,
naŃiune, dinastie sau conducători, de structura sau nivelul civilizaŃiei, societatea s-a autodefinit
permanent prin jaloane, repere, modele, prin referinŃă, lideri şi procese.
Prezentăm o infimă selecŃie de exemple definitorii/sugestive, din sutele de mii de ctitorii toponime - eponime, care identifică/personalizează sutele de domenii, privind întreaga civilizaŃie şi
toate activităŃile umane [12-14, 15-21].
4.1. Geografie, Arhitectura, Urbanism [12-14]
- regiuni geografice, insule, lacuri, cascade, oraşe:
•
Basarabia, regiune istorică românească situată între Prut şi Nistru, după numele lui
Basarab I (c. 1310-1352), domn al łării Româneşti (1330-1352);
•
Victoria (stat în SE Australiei;
insulă canadiană în Arhipeleagul Arctic Canadian;
lac în Africa Ecuatorială;
cascadă în sudul Africii, la frontiera dintre Rhodesia şi Zambia, pe fluviul Zambezi;
oraş în insula Hong Kong;
oraş-capitală în insula Mahé, capitala arhipeleagului - statului Seychelles din NV Oceanului
Indian),
denumire dată în cinstea reginei Victoria, regină a Marii Britanii şi Irlandei (1837-1901) şi
împărăteasă a Indiei (1876-1901);
•
Washington (stat în NV USA şi oraş-capitală federală a USA în E Ńării, în Districtul
Columbia-DC), denumire dată în onoarea lui George Washington (1732-1799), primul preşedinte al
USA (1789-1797) etc.;
- oraşe şi localităŃi:
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•
Atena (capitala Greciei, în antichitate capitală a Aticii din sec. 8 î.d.Hr., după numele
zeiŃei Atena, patroana oraşului, zeiŃă a înŃelepciunii şi războiului, protectoare a artelor, ştiinŃei şi
mesteşugurilor),
•
Constantinopol (oraş întemeiat de împăratul roman Constantin cel Mare);
•
Bucureşti (fondat de ciobanul Bucur);
•
Petrograd (1703-1924)-Leningrad (1924-1991)-Saint Petersburg (din 1991);
•
Tsaritsyn (1589-1925)-Stalingrad (1925-1961)-Volvograd (din 1961);
•
Lincoln, oraş-capitală a statului Nebraska, USA;
•
Philadelphia, PA, USA;
•
Los Angeles, CA, USA;
•
San Francisco, CA, USA;
•
São Paulo, Brazilia etc.;
- bulevarde şi străzi:
•
în Bucureşti - Calea DorobanŃilor, Drumul Sării, bd. Constantin Brâncoveanu, bd.
Nicolae Bălcescu, bd. gral Gheorghe Magheru, bd. Mihail Kogălniceanu, bd. Alexandru Ioan
Cuza, bd. Carol I, bd. Ferdinand I, bd. Regina Maria, bd. Regina Elisabeta, str. Mihai Eminescu,
str. George Coşbuc etc.;
- aeroporturi:
•
Henri Coandă (Otopeni, România), Aurel Vlaicu (Băneasa, România),
•
Charles de Gaulle (Paris, FranŃa),
•
John Fitzgerald Kennedy (New York, USA),
•
Pierre Elliot Turdeau (Montreal, Canada) etc.;
4.2. Sport
- jocuri sportive:
•
jocurile olimpice, olimpiadele antice (întreceri sportive desfăşurate din 4 în 4 ani, în
Olympia, oraş din Grecia antică) şi apoi moderne etc.;

4.3. Monumente şi InstituŃii - de Cultură, ŞtiinŃă, Culte [12-14]
- monumente:
•
piramidele (monumente funerare) egiptene ale lui Kheops, Khefern şi Mykerinos, faraoni
în Egiptul antic, din dinastia IV;
•
turnul Eiffel, construcŃie metalică ridicată la Paris, cu ocazia ExpoziŃiei Universale din
1889, de inginerul francez Gustave Eiffel (1832-1923) etc;
- biserici şi mănăstiri ortodoxe:
din Bucureşti - biserica Sf. Gheorghe Nou, biserica Sf. Nicolae, biserica Radu Vodă,
biserica DomniŃa Bălaşa, mănăstirea Antim, mănăstirea Mihai Vodă etc.;
- instituŃii de ştiinŃă şi cultură:
•
Universitatea de Stat Lomonosov din Moscova, fondată în 1755 de Mihail Vasilievici
Lomonosov (1711-1765), enciclopedist şi scriitor rus;
•
Universitatea Humboldt din Berlin, fondată în 1810 de Wilhelm von Humboldt şi
denumită astfel, atât în onoarea fondatorului (lingvist), cât şi a fratelui său Alexander von Humboldt
(naturalist);
•
Rockefeller Institute for Medical Research (fondat în 1901 de John D. Rockefeller),
extins în 1965 ca Rockefeller University din New York, NY, USA etc.;
•
Muzeul NaŃional de Istotrie Naturală „Grigore Antipa”, constriut între 1904-1908, în
urma memoriului din 1903 al directorului Gr. Antipa;
4.4. ŞtiinŃe - Matematică, Fizică, Chimie [12-14]
- ecuaŃii:
• ecuaŃia Helmholtz, descoperită de Hermann Helmholtz (1821-1894), fizician şi fiziolog
german etc.;
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- unităŃi de măsură:

amper, unitate de măsură pentru intensitatea curentului electric, după numele lui André
Marie Ampère (1775-1836), fizician şi matematician francez etc.;
- constante fizice:
• constanta Planck, după numele lui Max Planck (1858-1947), ilustru fizician german,
Premiul Nobel pentru Fizică (1918);
• constanta Avogadro, constanta Faraday, constanta Stefan-Boltzman etc.;
4.5. ŞtiinŃe - Medicină, Biologie [15-21]
- teorii:
•
teoria celulară a lui M. J. Schleiden, T. Schwann şi R. Wirchow, teoria selecŃiei naturale
a lui C. Darwin, teoria vederii colorate tricromatice a lui Young-Helmholtz etc.;
- denumiri anatomice, histologice, celulare, subcelulare:
•
arcul Haller, arii cerebrale Brodmann, aria (câmpul, zona) Broca, aria (câmpul, zona)
Wernicke, celulele Betz, celulele Kupffer, comisura Meynert, corpii Nissl, foliculii De Graaf,
membrana Descemet, nervul Arnold, nucleul bazal telencefalic Meynert, nucleul interstiŃial Cajal,
scizura Rolando, triunghiul Scarpa, trompa Eustachio, tuberculul Darwin, etc;
- denumiri fiziologice şi biochimice:
•
respiraŃia Kussmaul, ciclul Krebs (ciclul acidului citric, ciclul acizilor tetracarbonicitricarboxilici) etc.;
- boli (b.), sindroame (sin.), semne (s.), reflexe (r.):
•
b. Alzheimer, b. Parkinson, b. Cushing, b. Marchiafava-Bignami, b. Niemann-Pick, b.
Addison, b. Jacob-Creutzfeld, coreea acută Sydenham, coreea cronică Huntington, psihoza
alcoolică Wernicke-Korsakoff, triada Fallot, tetrada (tetralogia) Fallot etc.;
•
sin. Arnold-Chiari, sin. Cushing, sin. Klippel-Freil, sin.Parkinson etc.;
•
s. Alfred de Musset, s. Babinski, s. Chvostek, s. Degas, s. Lhermitte, s. Trendelenburg
etc.;
•
r. ahilan (Akhilleus, a cărui mamă-zeiŃa Thetis l-a Ńinut de călcâi când l-a scufunda în
Styx, pentru a deveni nemuritor, erou grec, participant la războiul troian), r. Babinski etc.
- probe (p), teste (t):
•
p. Delbet-Mocquot, t. (scor) Apgar, t. Lugol, t. Papanicolau, t. Sia, t. Valsalva etc.;
- reacŃii (r):
•
r. Bence-Johnes, r. Bordet-Wassermann, r. Takata-Ara etc.
5 Cultura eponimelor româneşti în bio-medicină
Într-o gândire şi acŃiune de tip conservator, neangajant, precedentul (ce au făcut şi alŃii - este
normal, putem deci să facem şi noi) devine capital, posibilitate şi chiar oportunitate (facem şi noi
ceva).
În ştiinŃele juridice precedentul este esenŃial - ca reper, raportare, măsură de judecată şi
logică a faptelor. În plus obiectul justiŃiei restaurative este asigurarea restituirii, restituŃiei de drept,
în baza existenŃei de fapt. În astfel de registre de „analiză şi procedură” precedentul devine
permisiune, fereşte de greşelile potenŃiale şi asigură acceptanŃa, acordul.
După 1990, în România s-a produs o efervescenŃă de adiŃionare a eponimelor, mai ales în
domeniul medical (institute, spitale, universităŃi) - de stat şi private - deoarece la nivelul societăŃii sa înregistrat o schimbare de viziune, care se identifica prin redobândirea identităŃii, individualităŃii,
personalităŃii şi prin cultura eponimelor.
Prezentăm o selecŃie din eponimele româneşti - oficializate şi instituŃionalizate - la
organizaŃii, instituŃii, spitale, descoperiri şi realizări medicale.
5.1. UniversităŃi, institute, centre, spitale:
- UniversităŃile de Medicină şi Farmacie: Carol Davila - Bucureşti, Iuliu HaŃieganu Cluj-Napoca, Victor Babeş - Timişoara, Grigore T. Popa - Iaşi, Ovidius - ConstanŃa;
•
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- Institutele NaŃionale de Cercetare-Dezvoltare: pentru Microbiologie şi Imunologie
Cantacuzino - Bucureşti, în domeniul Patologiei şi ŞtiinŃelor Biomedicale Victor Babeş - Bucureşti;
- Institutele NaŃionale de: Diabet, NutriŃie şi Boli Metabolice Prof. Dr. Nicolae Paulescu Bucureşti, Medicină Legală Prof. Dr. Mina Minovici - Bucureşti, Endocrinologie Constantin I.
Parhon - Bucureşti, Gerontologie şi Geriatrie Ana Aslan - Bucureşti, Otopeni, Boli InfecŃioase Prof.
Dr. Matei Balş - Bucureşti, Medicină Aeronautică şi SpaŃială General Doctor Aviator Victor
Anastasiu - Bucureşti, Hematologie Transfuzională Prof. Dr. C. T. Nicolau - Bucureşti;
- Institutele Oncologice: Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu - Bucureşti, Prof. Dr. I.
ChiricuŃă - Cluj-Napoca;
- Institutele de Sănătate Publică: Prof. Dr. Iuliu Moldovan - Cluj-Napoca, Prof. Dr.
Leonida Georgescu - Timişoara;
- Institutele de Boli Cardiovasculare: Prof. Dr. C. C. Iliescu - Bucureşti, Prof. Dr. I. M.
Georgescu - Iaşi;
- Institutele de: Pneumoftiziologie Marius Nasta - Bucureşti, Virusologie Ştefan S.
Nicolau - Bucureşti, Biologie şi Patologie Celulară Nicolae Simionescu - Bucureşti, Fonoaudiologie
şi Chirurgie FuncŃională ORL Prof. Dr. Dorin Hociotă - Bucureşti;
- Institutele: pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului Alfred D. Rusescu - Bucureşti, Inimii
Nicolae Stănicioiu - Cluj-Napoca;
- Centrele: Clinic de UrgenŃă de Boli Cardiovasculare Dr. Constantin Zamfir - Bucureşti,
de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia - Bucureşti, de Patologie NeuroMusculară Dr. Horia Radu Vâlcele;
- Spitalul Universitar de UrgenŃă Elias - Bucureşti;
- Spitalele Clinice de UrgenŃă: Militar Central Dr. Carol Davila - Bucureşti, BagdasarArseni - Bucureşti, Prof. Dr. Octavian Fodor - Cluj-Napoca, Prof. Dr. N. Oblu - Iaşi şi pentru copii:
Grigore Alexandrescu - Bucureşti, L. łurcanu - Timişoara;
- Spitalul de UrgenŃă Prof. Dr. Dimitrie Gerota - Bucureşti;
- Spitalele Clinice de: Nefrologie Dr. Carol Davila - Bucureşti, Psihiatrie Prof. Dr.
Alexandru Obregia - Bucureşti, Boli InfecŃioase şi Tropicale Victor Babeş - Bucureşti, Copii Dr.
Victor Gomoiu - Bucureşti, Chirurgie Oro-Maxilo-Facială Prof. Dr. Dan Theodorescu - Bucureşti,
Obstetrică-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sârbu - Bucureşti;
- Spitalele Municipale: Dr. Alexandru Simionescu - Hunedoara, Dr. Eugen Nicoară Reghin;
- Spitalul de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda - Sibiu.
5.2. Boli, sindroame, semne, reflexe [15-21]:
•
boala Nicolau, dermită livedoidă Nicolau, gangrenă localizare fesieră,
Ştefan Gh. Nicolau, 1874-1970, dermatovenerolog român;
• semnul Anghelescu, apare în tuberculoza vertebrală,
Constantin Anghelescu, 1869-1948, chirurg român
• semnul Kreindler, apare în coree,
Arthur Kreindler, 1900-1988, neurolog român
• semnul Marinescu, apare în siringomielie,
Gheorghe Marinescu, 1863-1938, neurolog român
• semnul Noica, apare în hipertonia extrapiramidală,
Dimitrie Noica, 1869-1937, neurolog român
• semnul (Grozovici) Pastia, apare în scarlatină,
Constantin Pastia, 1883-1926, medic român
• sindromul Marinescu-Sjögren, ataxie cerebeloasă + cataractă congenitală
+ întârziere psihică şi somatică + defecte de keratinizare a părului
• sindromul Parhon, tip de obezitate feminină,
Constantin Parhon, 1874-1969, endocrinolog român
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•

reflexul (patologic) palmo-mentonier Marinescu-Radovici
5.3. Reactivi şi medicamente
• reactivul Folin-Ciocâlteu
Vintilă Ciocâlteu 1890-1947, biochimist român,
metoda Lowry (1951) - cea ma cunoscută reacŃie de dozare a proteinelor este o variantă a metodei Folin-Ciocâlteu
• medicamente originale româneşti (mărci şi brevete), cu denumiri eponime-toponime,
semnătură în facsimil şi inscripŃionarea/specificarea autorului:
Gerovital H3®
- produs original Prof. Dr. Ana Aslan (România)
Gero-H3-Aslan® - produs original Prof. Dr.Ana Aslan (Germania)
- produs original Prof. Dr. Ana Aslan
Aslavital®
Folcisteina U® - produs original Prof. Dr. Simion Oeriu
- produs original Dr. Vasile Boici
Boicil Forte®
Covalitin 1, 2, 3® - produs original Dr. chim. Covaliu Tina
Rodilemid®
- produs original Dr. med. Romulus Dinu şi
Dr. chim. Ileana Dinu
- produs original Dr. Ionescu-Călineşti
Pell-Amar®
(extras din nămolul de Amara)
- produs original Dr. doc. Ioan Puşcaş (de la Şimleul Silvaniei)
Ulcosilvanil®
Trofopar®
- produs original Dr. med. Magdalena Timar
6 Strategii, modele şi exemple de restituŃie
6.1. Modele de consecvenŃă, acŃiune şi promovarea civilizaŃiei
O notificare importantă pentru cultura şi fenomenul toponimelor, eponimelor şi ctitoriilor.
Normal şi firesc, moral şi etic, respectând spiritul istoric, complementar cu cel naŃional este ca:
- descoperirile în ştiinŃă să poarte numele savantului sau inventatorului care le-a făcut;
- ctitoriile să fie individualizate prin numele fondatorului, arhitectului, constructorului şi/sau
celui care a finanŃat şi suportat cheltuielile (în totalitate sau în mare parte) ale edificiului respectiv;
- eponimele să cinstească personalităŃi şi activităŃi de excelenŃă, puse în slujba unor idei,
cauze sau naŃiuni, pentru progresul civilizaŃiei şi binelui universal.
De facto, toponimul, eponimul şi ctitoria consfinŃesc numele descoperitorului sau ctitorului,
constituie un omagiu - în timp şi în spaŃiu - adus unei somităŃi şi reprezintă un prilej de cinstire şi
respect pentru cultură şi popor.
Întreaga civilizaŃie umană, istorie şi geografie, arheologie şi arhitectură, artă, ştiinŃă şi
cultură sunt „construite”, jalonate, clasificate şi redate prin toponime şi eponime, prin ctitorii şi
patrimoniu, prin exemple şi denumiri, prin modele şi referinŃe reprezentative:
- de la războaie, bătălii, răscoale, revolte, revoluŃii la imperii, state, dinastii, alianŃe, de la
fortificaŃii (zidul, valul) la monumente, arcuri de triumf şi la păci, tratate, congrese;
- de la piramide, temple, coloane, columne, canale la castele, palate, basoreliefuri, fresce,
mausoleuri, faruri, coloşi, de la ateneuri, stadioane, pieŃe, mausoleuri, panteonuri la catedrale,
capele, biserici, mănăstiri, sinagogi, moschei, pagode, temple, de la teatre, opere, băi la biblioteci,
muzee, tezaure, biblii, coduri, pravile.
Pentru „markeri” în cultura umanităŃii edificatoare sunt exemplele privind Bibliotecile
celebre şi „naşterea” UniversităŃilor.
Prezentăm în ordine cronologică înfiinŃarea bibliotecilor - ca tezaur al cunoaşterii,
informaŃiilor şi civilizaŃiei:
- vestita Bibliotecă din Alexandria - secolul 3 î.d.Hr., în Egipt, cu cca. 700000 de volume,
arsă în mai multe rânduri;
- Biblioteca Kanazawa - din Yokohama, Japonia, fondată în 1275;
- Biblioteca Bodleiana - a UniversităŃii Oxford din Anglia, întemeiată în 1602 de
diplomatul şi bibliofilul englez Sir Thomas BODLEY (1545-1613), prima bibliotecă publică din
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Europa şi a doua ca mărime din Anglia; deŃine peste 5000000 cărŃi, 135000 manuscrise şi
Tetraevanghelierul de la NeamŃ, întocmit şi împodobit cu miniaturi la 1429 de Gavriil URIC;
- Biblioteca Ambroziana - din Milano, Italia, întemeiată de cardinalul Frederico
BORROMEO şi numită după patronul oraşului - Sfântul AMBROZIE, este prima bibliotecă publică
din Italia, deschisă în 1609, care conŃinea 30000 cărŃi, 12000 manuscrise şi mari colecŃii de tablouri;
astăzi deŃine 850000 cărŃi rare, 35000 manuscrise, 2100 incunabule şi celebrul Codex Atlanticus cu
1700 desene şi manuscrise ale lui Leonardo Da VINCI;
- Biblioteca Arsenalului - din Paris, construită la jumătatea sec. 18, deschisă publicului în
1797, cuprinde peste 1000000 tipărituri, 15000 manuscrise, 124000 stampe, 12000 titluri de
periodice;
- Biblioteca Academiei Române - din Bucureşti, înfiinŃată în 1867 pentru depozitarea
documentelor de importanŃă naŃională, păstrează cca. 85% din fondul naŃional de manuscrise şi
documente tipărite, colecŃii de hărŃi, stampe, fotografii, partituri muzicale, monede, iar majoritatea
fondurilor au fost create prin donaŃii; „sufletul” Bibliotecii a fost acad. Ioan BIANU (1856-1935) filolog român, prof. univ. la Bucureşti, editor de texte vechi, sinteze, biografii, cataloage, secretar
pentru redactarea DicŃionarului limbii române, Director al Bibliotecii (1879-1935) şi Secretar
general (1927-1929), Preşedinte (1929-1932), Vicepreşedinte (1932-1935) al Academiei Române;
- Biblioteca Congresului USA (Library of Congress) - din Washington, DC, USA,
înfiinŃată în 1880 pentru păstrarea documentelor Congresului, a devenit Bibliotecă NaŃională
datorită creşterii fondurilor de documente, cuprinde arhivele preşedinŃilor USA (până la Calvin
Coolidge), 14000000 volume, 36000000 manuscrise, hărŃi, partituri, reviste, casete video ş. a.,
având un fond de peste 88000000000 documente, publică un Catalog NaŃional (cărŃile din 2500
biblioteci din Canada şi USA; sediul iniŃial a fost în Capitoliu, în 1897 a fost ridicată clădirea
actuală principală, are ca anexe Casele memoriale ale preşedinŃilor USA Thomas JEFFERSON şi
James MADISON;
* Ca notă remarcabilă, este extrem de elocvent grija americană pentru istorie şi
patrimoniu, pentru identitate şi tradiŃie, tocmai într-un stat foarte heterogen (federal, multinaŃional şi
multiconfesional) şi cu o istorie de numai 233 ani (la 4 iulie 1776 a adoptat DeclaraŃia de
IndependenŃă a USA) - comparativ cu istoria multimilenară egipteană, indiană şi chineză.
Renaşterea - una din cele mai înfloritoare, productive, transformatoare şi inovatoare epoci
culturale din istoria Europei (sec. 14-16) a fost precedată şi apoi susŃinută prin înfiinŃarea activitatea UniversităŃilor - ca instituŃii de învăŃământ superior (ştiinŃific, laic), structurate în
facultăŃi şi secŃii.
În ordinea cronologică a inaugurării, atestării şi funcŃionării:
• 1088/1158 - Universitatea din Bologna, Italia (cea mai veche universitate din Europa);
* După aproape 1 mileniu, Universitatea din Bolognia şi-a restatutat şi promovat premiera
- pionieratul în învăŃământul universitar european, prin adoptarea Magna Charta Universitatum Bologna, care prin aderare şi semnare de către universităŃile europene, a devenit un act programatic
în europenizarea - globalizarea învăŃământului superior.
• 1096/1188/1231 - Universitatea din Oxford, Anglia;
• 1222 - Universitatea din Padova, Italia;
• 1224 - Universitatea din Napoli/Neapole, Italia;
• 1253-1257 - Universitatea Sorbona din Paris, FranŃa (întemeiată de teologul Robert de
SORBON, ca un Colegiu de studii teologice, intrată din 1808 în componenŃa UniversităŃii din Paris);
• 1284 - Universitatea din Cambridge, Anglia;
• 1289 - Universitatea din Montpellier, FranŃa;
• 1290 - Universitatea din Lisabona (port. Lisboa), Portugalia;
• 1303 - Universitatea din Roma, Italia;
• 1321 - Universitatea din FlorenŃa (it. N. Firenze), Italia;
• 1364 - Universitatea din Cracovia (pol. Kraków), Polonia;
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1423 - Universitatea din Parma, Italia;
1460 - Universitatea din Basel (fr. Bâle), ElveŃia;
1477 - Universitatea din Uppsala, Suedia.
* Programatice şi vizionare sunt gândirea, fapta şi cuvântul marelui om politic Vasile
GOLDIŞ privind legătura indisolubilă între idealuri, învăŃământ, cultură şi progres a societăŃii
româneşti: Universitatea este pentru noi sinteza superioară a aspiraŃiilor noastre culturale, e
sinteza năzuinŃelor noastre.
6.2. TradiŃie şi contemporaneitate - exemplul Aradului
Oraşul ARAD este un vechi centru de istorie şi civilizaŃie românească, un tezaur de tradiŃie
şi patrimoniu în cultura României.
Atestat documentar în anul 1131, menŃionat ca oraş în 1329 este ocupat de turci în 1522 şi
eliberat de armatele lui Mihai VITEAZUL în 1599. Revine sub stăpânire otomană (1616-1685),
apoi sub dominaŃie habsburgică, iar din 1918 redevine României.
Aradul reprezintă un centru al luptei pentru emanciparea naŃională a românilor: în sec. 16 cetate, în anul 1812 - prima Şcoală normală românească din Transilvania - Schoala preparandă sau
pedagoghicească a naŃiei româneşti, 1816-1817 - Teatrul vechi, 1892 - Tribunalul, sec. 19 Primăria, 1 iulie 1901 - Vasile GOLDIŞ se stabileşte la Arad, ca secretar al Episcopiei Ortodoxe
Române, 1910-1913 Palatul culturii, în 1912 Vasile GOLDIŞ publică lucrarea Despre problema
naŃionalităŃilor, la Editura Concordia din Arad.
Anul 1918 este pentru Ńară Anul Marii Uniri, anul Unirii Transilvaniei cu łara, anul
României Mari. Pentru Arad anul 1918 este de facto et de iure Anul Vasile GOLDIŞ: tribunul
redactează textul DeclaraŃia de la Oradea (12 oct.) şi manifestul Către naŃiunea română (6 nov.),
în numele Marelui Sfat al naŃiunii române, redactează manifestul Către popoarele lumii - difuzat
prin telegraf din Praga în întreaga lume şi publicat în ziarul Românul, în română şi franceză (18
nov.), tipăreşte în Românul textul Convocării Adunării NaŃionale de la Alba-Iulia (21 nov.), iar pe 1
Decembrie 1918 rosteşte celebrul său Discurs de la Alba-Iulia şi RezoluŃia Unirii [22].
Prin noi înşine!, publicat de Vasile GOLDIŞ în Tribuna, an (vol.)14, nr. 38, p. 3, 19 febr. - 4
martie, 1910, la Arad, este un manifest vizionar - ante Unire, o strategie naŃională socio-politică pentru consolidarea şi perenitatea Unirii din 1918, şi un testament de conştiinŃă peste ani, ca
învăŃătură şi practică pentru generaŃiile ce va să vină şi au venit.
ProiecŃia creativă în timp a Crezului GOLDIŞ (ideal - credinŃă - acŃiune: prin noi înşine şi
prin unitate) este actualizată după 80 de ani de forŃa intelectuală a Aradului contemporan - selecŃie:
Universitatea de vest Vasile Goldiş, Muzeul Memorial Vasile Goldiş (în fostul palat al ziarului
Românul), Centrul de Cercetări de Istorie şi Teorie Literară Ioan Slavici, Centrul de Cercetare a
Literaturii Argheziene, ExpoziŃia de artă donată de Doina şi BaruŃu T. Arghezi, Biblioteca Centrală
Universitară Tudor Arghezi, Grădina Botanică şi Complexul Universitar Macea [23].
Universitatea de Vest Vasile Goldiş (UVVG) din Arad are ca patron spiritual pe Vasile
GOLDIŞ (1862-1934) - ilustră personalitate românească, ideolog şi tribun al Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918, o consfinŃire eponimică a creatorului de şcoală, societate şi unitate românească.
ÎnfiinŃată în 1990, acreditată în 2002, semnatară a Magna Charta Universitatum de la Bologna şi
deci inclusă în Aria europeană a învăŃământului superior [23], Universitatea a obŃinut în 2009
Calificativul maxim HIGH CONFIDENCE rating, acordat de ARACIS - AgenŃia Română pentru
Asigurarea CalităŃii ÎnvăŃământului Superior.
După 20 ani de învăŃământ academic, în 2009 UVVG a devenit o citadelă a ştiinŃei şi
culturii arădene, transilvane şi euro-regionale, integrată la nivel european: membră EUA AsociaŃiei UniversităŃilor Europene, ConsorŃiului European Carolus Magnus, AsociaŃiei
UniversităŃilor Danubiene, AsociaŃiei UniversităŃilor Transcarpatice, deŃinând vicepreşedinŃia
FEDE - FederaŃiei Europene a Şcolilor Superioare (organism participativ al Consiliului Europei)
[23].
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Profilul celor 9 (nouă) FacultăŃi redau dimensiunea educaŃională - universitară: Facultatea
de: (1) medicină, farmacie şi medicină dentară, (2) ştiinŃele naturii, (3) inginerie, (4) ştiinŃe
economice, (5) informatică, (6) ştiinŃe juridice, (7) psihologie, ştiinŃe ale educaŃiei şi asistenŃă
socială, (8) ştiinŃe umaniste, politice şi administrative şi (9) educaŃie fizică şi sport.
Sub egida UVVG-Arad, integrarea cercetării ştiinŃifice [24] cu învăŃământul universitar şi
practica profesională este asigurată pentru creşterea calităŃii vieŃii într-o dimensiune
pluridisciplinară, competitivă şi multiculturală de: Institutul de ŞtiinŃe ale VieŃii, Centrul de
consiliere psihopedagogică PLUSEGO, Incubatorul tehnologic şi de afaceri IT, Centrul de sondare
a opiniei publice, Centrul de studii iudaice, Centrul româno-brazilian, Centrul cultural italian,
Centrul de studii germanice Friedrich SCHILLER.
Dimensiunea de formare - informare - publicistică - promovare a ştiinŃei şi culturii în
societatea cunoaşterii este dezvoltată continuu de UVVG-Arad prin: Zilele Academice Arădene
(organizate anual şi structurate pe secŃiuni/facultăŃi), Editura UVVG-Arad (Vasile Goldiş University
Press), Biblioteca Centrală Universitară Tudor Arghezi, Reviste ştiinŃifice acreditate CNCSIS
(selecŃie: Studia Universitatis Vasile Goldiş, Studii de ŞtiinŃă şi Cultură, Fiziologia- Physiology,
Jurnalul Medical Arădean, Studii Juridice etc.), de zeci de cărŃi, tratate şi monografii de specialitate,
de ExpoziŃia permanentă a UVVG etc.
Dimensiunea europeană - postulată vizionar de Vasile GOLDIŞ în urmă cu peste jumătate
de veac: Se flutură imaginea statelor unite europene - este realizată de UVVG-Arad prin: Centrul
de informare şi integrare europeană; prin iniŃierea şi organizarea din 1999 a ConferinŃelor euroregionale DKMT (Danube - Kris - Mures - Tisa Euroregion), ajunse în 2009 la a 11-a ediŃie; prin
iniŃierea şi organizarea din 2009 a ConferinŃelor euro-regionale UECDA (Unconventional Energies
in the Carpathian and Danubian Area); prin publicarea a numeroase monografii despre anvergura
europeană a marilor înaintaşi (Gheorghe Şora şi Eugen Gagea, Vasile Goldiş, despre cultura
Română şi Europeană, 260 pp., Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2004 [9]; Vasile Man, BaruŃu T.
Arghezi, un spirit European, 121 pp., Vasile Goldis University Press, Arad, 2009 [25]) etc.
Sub „cupola de marcă” a UVVG-Arad s-a creat în 20 de ani o elită de acŃiune academică,
care a înfăptuit „renaşterea” aproape milenarului Arad, care în 2011 va aniversa 880 de ani de
atestare documentară. „Renaşterea” este realizată prin integrarea tradiŃiei şi patrimoniului în progres
şi dezvoltare, prin conservarea şi dezvoltarea istoriei în continuitatea contemporaneităŃii, prin
identificare şi jalonare eponimică, prin muncă şi creaŃie pentru societatea de mâine, în societatea
europeană.
6.3. Patrimoniu românesc în neuroştiinŃe, neuro-psiho-farmacoterapie, psihiatrie şi
sănătate mintală - exemplul Bucureştiului
Pentru a fi promovate în cultura românească şi universală, descoperirile şi creaŃia,
pionieratul, priorităŃile şi premierele realizate de personalităŃile şi savanŃii români trebuie
identificate şi cinstite, prin oficializare şi instituŃionalizare. Cultura informaŃională, societatea
cunoaşterii şi globalizarea culturii ne asigură cele mai eficiente metode, mijloace şi strategii.
Rămâne numai - cu simŃ de responsabilitate - să ne facem datoria în a le folosi.
În spiritul istoriei universale, tradiŃiei şi valorilor, al faptelor oamenilor politici şi de cultură,
al precedentelor şi procedurilor fără număr oferite permanent de străinătate, Departamentul de
Profilaxie şi Cercetare a Stresului de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”,
Bucureşti desfăşoară o strategie de restituŃie a patrimoniului, ştiinŃei şi premierelor româneşti în
cultura naŃională şi internaŃională.
6.3.1. Ctitoria - patrimoniul - eponimul Alexandru OBREGIA
Prof. Dr. Alexandru OBREGIA (1860-1937) este incontestabil personalitatea care a impus
psihiatria românească la standardele europene. Doctorat la numai 28 ani, priorităŃi mondiale:
puncŃia occipitală - 1908 şi metoda includerii în celoidină, unul dintre cei mai mari organizatori de
sănătate publică ai Ńării, deosebit de preŃuit de somităŃile medicale europene ale vremii, pionier al
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neuroştiinŃelor şi sănătăŃii mintale din România, creator de şcoală - psihiatria bucureşteană şi
numeroase alte realizări medicale şi ştiinŃifice de marcă [26, 27].
Ctitoria Alexandru OBREGIA este Spitalul Central de Boli Mintale şi Nervoase din
Bucureşti - la inaugurarea sa în anul 1923 unul dintre cele mai mari şi moderne spitale europene,
care a aniversat 85 ani de existenŃă în anul 2008. Cu totul vizionar, şi înaintea Europei, printr-o
muncă titanică de 40 de ani, construcŃia şi dotarea spitalului (1907-1923), a fost precedată de
etapele: juridică-legislativă (1892-1906), de fundamentare şi prognoză (1893-1906), de proiectare şi
arhitectură (1905-1907), apoi inaugurat (1923) şi condus (1923-1930) de ctitorul său prof. dr.
Alexandru OBREGIA.
Nerecunoaşterea eponimică a propriei ctitorii (chiar şi după moartea sa în 1937) şi
anacronismul/confuzia eponimică (din 1951, de când spitalul a fost denumit printr-un Decret cu un
alt eponim - Gheorghe MARINESCU) au reprezentat o mare injusteŃe faŃă de realitatea istorică şi
faŃă de realizarea la standard european a prof. dr. Alexandru OBREGIA.
În perioada 1995-1998 s-a realizat restituŃia după 75 ani a Ctitoriei Al. OBREGIA şi după 47
ani a Eponimului Al. OBREGIA. RestituŃia de drept consfinŃeşte realitatea şi istoria de fapt,
corectează vechiul eponim, nedreptatea şi înfăptuieşte o triplă reparaŃie/restituire: istorică, morală
şi de patrimoniu (practica juridică romană/latină: De facto et absque iure). S-a realizat astfel un
model-strategie de restituŃie-patrimoniu în ştiinŃă, medicină şi cultură, pentru a fi oficializat,
instituŃionalizat şi aplicat în numeroasele restituŃii - necesare în prezent şi viitor - de personalităŃi,
excelenŃe, instituŃii şi valori din România [27, 28].
6.3.2 RestituŃia premierelor ştiinŃifice realizate de Petre BRÂNZEI şi
Corneliu GIURGEA
Prof. Dr. Doc. Petre BRÂNZEI (1916-1985), renumit psihiatru al Şcolii de la Socola - Iaşi a
fundamentat 2 (două) premiere mondiale [26, 27, 29]:
- nootropul - neuro/psiho/trop - somatotrop ASFA (DCI: acidul 4-sulfonamido
fenoxiacetic) (1958-1985);
- conceptul/constructivismul tridimensional/psihiatria bio-psiho-socială (1970-1985);
Prof. Dr. Corneliu GIURGEA (1923-1995), o autoritate internaŃională în domeniul
neuroştiinŃelor (România: 1949-1962, Belgia: 1962-1995) şi-a înscris numele şi creaŃia în ştiinŃa
mondială [26, 27, 29]:
- conceptele/strategia - nootropă/neurometabolică şi anti-aging/pro-longevitate;
- inventica - terapia nootropă, geriatrică, anti-aging (medicamente/nutriceutice) Piracetam (DCI)/Nootropil® (UCB-Pharma) şi Etiracetam (DCI).
RestituŃia premierelor ştiinŃifice româneşti s-a făcut într-o primă etapă la nivel naŃional în 3
(trei) cărŃi de specialitate (2007 [30], 2008 [31] şi 2009 [29]), în vol. 1-2009 [27] şi vol. 2-2010 [28]
ale Primei Consfătuiri NaŃionale de Istorie a Psihiatriei Româneşti (Oradea, 2009) şi în
Enciclopedia Medicală Românească, 2009 (editată în 5 volume, 3830 pp., sub egida Academiei
Române şi Academiei de ŞtiinŃe Medicale [26]).
Pentru viitor se impune extinderea şi promovarea: patrimoniului - restituŃiilor (ca trecut) valorilor naŃionale (ca prezent), prin oficializare - instituŃionalizare - internaŃionalizare management şi globalizare culturală. Precum la alte Ńări şi naŃiuni, pentru civilizaŃia românească,
cultura, tradiŃia şi excelenŃa naŃională, strategia ctitorii/identitate/repere - pionierate/premiere toponime/eponime trebuie să devină o permanenŃă şi să fie tratată cu respect şi responsabilitate.
Este necesar de a fi corectate greşelile din trecut, de a nu se mai face în prezent noi
inadvertenŃe sau modificări voite/rău intenŃionate, cât şi de a fi susŃinute în viitor acŃiunile
reparatorii, de restituire în cadrul normalităŃii naŃionale şi internaŃionale.
7 Concluzii
Lucrarea demonstrează universalitatea tradiŃiei, patrimoniului şi restituŃiei în toate
civilizaŃiile umane şi personalizarea - jalonarea prin ctitorii - toponime - eponime.
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Indiferent de timp (epocă) şi spaŃiu (geografie) toate Ńările şi naŃiunile lumii îşi respectă
istoria, pionieratele şi premierele în ştiinŃă şi cultură.
Lucrarea analizează prin exemple („studii de caz”) strategii în domeniu realizate de alte Ńări,
iar pentru România sunt prezentate exemplul Aradului şi Bucureştiului.
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PREOCUPĂRI ALE LUI VASILE GOLDIŞ PENTRU SUSłINEREA LIMBII
ŞI CULTURII ROMÂNE
PREOCCUPATIONS OF VASILE GOLDIŞ FOR SUSTAINING ROMANIAN
LANGUAGE AND CULTURE
Eugen GAGEA
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Facultatea de Psihologie, ŞtiinŃe ale EducaŃiei şi AsistenŃă Socială
Abstract
An encyclopedic spirit, the great patriot Vasile Goldiş (1862-1934), mastermind of the
Great Union of December 1, 1918, was also an outstanding scholar through his journalistic works
in which he sustained the Romanian culture, in a historical period that was unfavourable to
Romanians in Transylvania, as they were under foreign domination until 1918.
This is testified by the numerous articles published by Vasile Goldiş, through which he
manifested his concern as to the preservation and cultivation of the Romanian language.
Key words: school, Romanian language, culture, nation problem
Cuvinte cheie: şcoală, limba română, cultură, problema naŃională
Spirit enciclopedic, marele patriot Vasile Goldiş (1862-1934), corifeu al Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918, este şi un cărturar de înaltă Ńinută prin opera sa publicistică de susŃinere a culturii
române, într-o perioadă istorică vitregă românilor din Transilvania, aflaŃi sub dominaŃie străină până
în anul 1918.
Mărturie stau în acest sens, numeroase articole publicate de Vasile Goldiş, prin care îşi
manifesta grija faŃă de păstrarea şi cultivarea limbii române.
În calitatea de director al editurii Concordia din Arad, Vasile Goldiş a susŃinut apariŃia
revistei „Pagini literare” (1916), dorind să atragă „toate condeiele de seamă” din Transilvania şi
Ungaria. Într-o scrisoare publicată de Vasile Goldiş [1] în revista „Biserica şi şcoala” din Arad,
avea să spună că „În presa noastră cotidiană s-a accentuat în timpul din urmă cu multă stăruinŃă şi
tot atâta dreptate necesitatea adânc simŃită a unei reviste literare în jurul căreia să se grupeze toŃi
scriitorii români din patrie”, iar „Concordia ”, ca institut naŃional de editură, va tipări această revistă
fără a avea nici un profit material, încheind cu apelul ca „toŃi cei care au prinos de închinare pe
altarul frumosului şi al adevărului, îmbrăcat în veşmântul dulcei noastre limbi româneşti să nu
întârzie a oferi colaborarea la „Pagini literare”, iar cei înŃelegători la însemnătatea literară a acestei
întreprinderi să grăbească a-şi da întreg sprijinul lor.” [2]
Referindu-se la ziarul „Românul”, ce apărea la Arad, prin grija sa, Vasile Goldiş publică un
articol [3] la 2 octombrie 1915, în acelaşi ziar, arătând că deşi „Românul” apărea ca ziar al
Partidului NaŃional Român, de propagandă naŃională pentru pregătirea Unirii de la 1 Decembrie
1918, el trebuie să fie şi un factor cultural în jurul căruia se desfăşoară viaŃa prodigioasă a
intelectualităŃii arădene.
În toamna anului 1911, cu prilejul ridicării Monumentului Mihai Eminescu la GalaŃi, Vasile
Goldiş avea să închine un întreg număr al ziarului „Românul” memoriei lui Mihai Eminescu.
Neputând să participe la acel eveniment, Vasile Goldiş scria în paginile „Românului”: „Aduc din
depărtare, de la marginea apuseană a românimii, închinare monumentului care înfăŃişează chipul
celui mai mare apostol al neamului nostru. Mihai Eminescu, cu drept cuvânt, este şi trebuie în veci
sărbătorit ca acela care a întruchipat ideea mare a unităŃii noastre culturale, care a ştiut să unească
într-un gând şi o simŃire neamul nostru întreg de la Nistru pân’la Tisa”. [4].
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La şedinŃa comitetului „SocietăŃii pentru crearea unui fond de teatru român” Ńinută la
Braşov, în 25 februarie 1899, Vasile Goldiş, în calitate de secretar, nota cu entuziasm cuvintele lui
Iosif Vulcan (1841-1907), unul din marii animatori culturali ai Transilvaniei: „Scopul nostru este să
înfiinŃăm un nou amvon pentru răspândirea moralităŃii, o nouă catedră pentru propagarea bunului
gust, un nou organ pentru întărirea culturii naŃionale.” [5]
În articolul „Mişcarea teatrală la noi în anul 1900” (publicat în Familia, nr. 29, anul
XXXVII, 1901), Vasile Goldiş aprecia cu satisfacŃie rolul important pe care teatrul îl are în viaŃa
culturală a românilor din Ungaria şi Ardeal, menŃionând că în decursul anului 1900 s-au dat „112
reprezentaŃii teatrale”, la care s-au jucat 169 de piese, „unele odată, altele de mai multe ori”, autorii
acestor piese fiind Iosif Vulcan, Vasile Alecsandri, Antonio Pop, C. Negruzzi, I. Retegan, N.A.
Bogdan, Carol Scrob, Anton Pann, M. Pascali, Molière, T. Borza, I.L. Caragiale etc.
Vasile Goldiş a fost un mare admirator al marelui om de cultură şi patriot Ioan RaŃiu (18281902), participant la RevoluŃia de la 1848, format la şcolile româneşti din Blaj şi Cluj, cu studii
juridice la universităŃile din Viena şi Pesta, cel care în 1892 a prezidat conferinŃa care a decis să se
trimită la Viena Memorandumul, pentru care a suferit 15 ani de închisoare în temniŃa de la
Seghedin, avea sa-i rămână în memoria istoriei cuvintele: „ExistenŃa unui popor nu se discută, ea se
afirmă.”
Afirmând că „iubirea artei este un semn neînşelător despre puterea de viaŃă a unui popor”,
Vasile Goldiş face un elogios portret compozitorului Gheorghe Dima (1847-1925) – în articolul
Arta, publicat în „Tribuna poporului” nr. 230/1902. Gheorghe Dima s-a impus în cultura română ca
unul din marii creatori în domeniul artei muzicale.
Militant neobosit pentru dobândirea de universităŃi naŃionale, Vasile Goldiş afirma că „O
universitate ca focar de ştiinŃă e şi un centru de gravitaŃie culturală şi chiar politică.” O universitate
românească în Imperiul Austro-Ungar, dacă ar fi susŃinută, ar fi un punct de atracŃie pentru studenŃii
români, nemaifiind nevoie să studieze în Ńări străine. „Universitatea românească”, spunea Vasile
Goldiş, „e cea mai superioară expresie a aspiraŃiilor noastre culturale.”
După Unire, în calitate de ministru la Culte şi Arte (1926), Vasile Goldiş îşi concepe
ministeriatul ca o contribuŃie la perfecŃionarea morală a poporului. Goldiş vedea atingerea
obiectivului în principal prin unirea religiei cu arta, pentru obŃinerea unor rezultate mult superioare
pe plan educativ. Ca ministru, Vasile Goldiş a organizat Teatrul de vest din Timişoara – cu o trupă
de actori care îşi desfăşura activitatea itinerant, de la Caransebeş şi până la Satu Mare. Vasile Goldiş
a militat pentru propăşirea culturală a Banatului: „Aş vrea – spune Goldiş – să mai trăiesc să văd
Universitatea românească la Timişoara şi Opera românească stabilită acolo şi Înalta Academie a
Artelor, ca angliuşii şi franŃuzii şi americanii aduşi de faimă mare să grăbească aici admirând
cântăreŃul şi pictorul şi sculptorul bănăŃean.” [6]
În calitate de preşedinte al „ASTREI”, Goldiş mobilizează intelectualitatea în vederea
publicării – sub egida asociaŃiei – a unor lucrări de sinteză asupra trecutului istoric al românilor,
etnografice, de medicină, geografie, biologie etc. Precum şi de Ńinere a unor expuneri educative la
sate şi oraşe. Sub preşedinŃia sa, s-au tipărit o serie de broşuri pentru săteni, poveşti şi povestiri,
opere ale lui Nicolae Bălcescu, George Coşbuc, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Ştefan Octavian
Iosif, Petre Ispirescu, Alexandru VlahuŃă etc.
Sub îndrumarea lui Vasile Goldiş, ASTRA a obŃinut o serie de importante realizări în
domeniul ridicării culturale a poporului.
Ca director al ziarului „Românul”, Vasile Goldiş publică în numărul 128 din 7 octombrie
1919 un cuprinzător articol intitulat Deschiderea Liceului „Moise Nicoară”, în care se arăta:
„O adevărată sărbătoare culturală a fost pentru arădeni festivitatea deschiderii Liceului
„Moise Nicoară” din localitate, care a avut loc duminică, 5 octombrie.
Întreg corpul profesoral, elevii şi părinŃii au asistat la slujba religioasă de la Catedrală, după
care au plecat in corpore la Liceu.
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În sala festivă plină de toŃi acei care doreau să audă cuvântul românesc răsunând şi
afirmându-se pentru întâia dată într-un locaş de cultură românească, după oficierea unui serviciu
divin, d. Mihulin, directorul liceului, a Ńinut o entuziastă cuvântare, arătând de la început importanŃa
acestei zile pentru cultura poporului român...”
Este binecunoscut faptul că Vasile Goldiş, în calitate de deputat în guvernul de la Budapesta,
înainte de Unire, a susŃinut ferm nevoia predării în limba română în şcolile din Transilvania, şi
înfiinŃarea unei UniversităŃi româneşti la Arad, fapt realizat imediat după Actul Unirii de la 1
Decembrie 1918, prin înfiinŃarea UniversităŃii româneşti de la Cluj.
În 5 octombrie 1919, aveau să se deschidă cursurile în limba română la Liceul „Moise
Nicoară” – azi, Colegiul NaŃional „Moise Nicoară”, o adevărată cetate a culturii româneşti din
Vestul łării.
Printre absolvenŃii acestui liceu arădean au fost multe nume de oameni de ştiinŃă şi artă care
au devenit academicieni: Ioan Slavici, Roman Ciorogariu, Vasile Goldiş, Sabin Drăgoi, Tiberiu
Popovici, Caius Iacob, Ştefan Augustin Doinaş, Mihai Beniuc, Ovidiu Maitec.
Astăzi, opera academicianului Vasile Goldiş are un important fond de documentare la
Biblioteca Academiei Române.
Unele din cărŃile lui Vasile Goldiş fac parte din fondul de aur al culturii române: Istoria
universală pentru clasele secundare (în 8 volume) apărută la Braşov în perioada 1892-1897;
Elementele din constituŃia patriei sau drepturile şi datoriile cetăŃeneşti, pentru şcoalele poporale
române, Braşov, 1891; Istoria Patriei în legătură cu evenimentele epocale din istoria universală,
pentru şcoalele poporale române (1892); Sintaxa limbii latine pentru clasa a III-a şi a IV-a de
gimnaziu, Braşov, 1896; SubvenŃionarea cultelor în statul român, Arad, 1937; Discursul de la 1
Decembrie 1918 pentru şcoala şi marele public românesc (Sibiu) etc.
Concluzii
Personalitate complexă, prin multiplele activităŃi pe care le-a desfăşurat, Vasile Goldiş a
contribuit la emanciparea poporului român prin cultură. Profesorul, autorul de manuale şcolare,
oratorul strălucit, ziaristul de mare curaj şi militant pentru drepturile românilor aflaŃi sub stăpânire
străină, sufletul acŃiunilor legate de Unirea de la 1 Decembrie 1918, deputat şi preşedinte al
ASTREI, Vasile Goldiş este un nume de referinŃă pentru cultura română, prin întreaga sa operă de
promovare a valorilor naŃionale, de păstrare şi cultivare a limbii române în şcolile şi instituŃiile de
cultură din Transilvania.
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Abstract
The history of Romanian literature does not mention anything related to unpublished works
of the poet, novelist and publicist Tudor Arghezi. A small part from the manuscript of an
unpublished text written by Tudor Arghezi (Patronul – The Protector) was published in 2005 in a
volume containing his articles which appeared in different newspapers and magazines between
1933 and 1940. The manuscript is the draft of a novel he intended to write. The novel was meant to
be dedicated to the industrialist Nicolae Malaxa, a friend and protector of Tudor Arghezi. In 2007
the editor Gheorghe Pienescu published in Romania literară the rough copy of a novel that Tudor
Arghezi also intended to write, The Unexpected Man.
Key words: Tudor Arghezi, Malaxa, biografie, istorie literară, jurnal
Cuvinte cheie: Tudor Arghezi, Malaxa, biography, history of literature, journal
De cele mai multe ori, istoria literară nu reŃine ceea ce nu se publică într-o carte. Sau nu
menŃionează existenŃa unor manuscrise. Chiar dacă nu prea hotărât, se vorbeşte de unele manuscrise
argheziene nepublicate încă. Le cunoaştem, iar de multe ori doar faptul că este un zvon ne poate
determina să trecem pe lângă ele. InformaŃiile sunt puŃine, iar cei care le cunosc preferă să se
rezume la a spune că este doar o „picanterie” de istorie literară, al cărei adevăr nu poate fi verificat,
căci deocamdată ne lipsesc argumentele care să ne ajute să clarificăm unele aspecte.
În octombrie 2007, domnul Gheorghe Pienescu ne vorbea de anii pe care i-a petrecut în
compania poetului Tudor Arghezi pentru a definitiva ediŃia de Scrieri. Printre aceste zile îşi făceau
loc şi orele de „inventar”, când editorul împreună cu Tudor Arghezi revedeau toate manuscrisele.
Printre acestea se găsea şi unul despre care nimeni altcineva nu ştia nimic, aparent un roman dedicat
unei personalităŃi interbelice, care, prin sprijinul său finaciar, l-ar fi ajutat pe poet să îşi publice mai
multe volume. Romanul se numea, îşi amintea editorul arghezian, Patronul.
Nu cunoaştem conŃinutul acestui manuscris în întregime. Laolaltă cu multe alte manuscrise
argheziene, şi acesta a rămas în posesia fiicei poetului, doamna Mitzura Arghezi. Însă, crâmpeie din
misteriosul „roman” încep să apară, aşa cum au mai apărut de-a lungul timpului frânturi din
corespondenŃa lui Tudor Arghezi, caracterizate de fiica acestuia drept„inedite”, fără a mai oferi alte
detalii suplimentare. Se adevereşte, astfel, ceea ce tindea să rămână doar la stadiul de zvon, de
„indiscreŃie lierară”, cum numea înşuşi poetul astfel de amănunte.
În anul 2005, la Editura FundaŃiei NaŃionale pentru ŞtiinŃă şi Artă şi Univers Enciclopedic
apare volumul Opere VIII. Publicistică (iulie 1933-1940) din ediŃia Opere de Tudor Arghezi, editat,
ca şi celelalte volume (volumele I-IX, apărute între anii 2000-2006), de Mitzura Arghezi şi Traian
Radu, care s-ar înrudi cu Gala Galaction, se spune, refăcând, astfel peste ani, cu Mitzura Arghezi,
cuplul de prieteni devotaŃi Tudor Arghezi – Gala Galaction.
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Meritul deosebit al celor doi editori este în primul rând acela de a fi reprodus în notele
bibliografice de la sfârşitul fiecărui volum de publicistică (volumele III-IX, căci volumele I-II
cuprind poezia lui Tudor Arghezi) şi însemnările lui poetului referitoare la geneza anumitor articole,
dar şi problemele create de cenzură de-a lungul timpului. Din multe articole sau pamflete au fost
eliminate fragmente sau, în unele cazuri, articole care deranjau prea mult conducerea Ńării nu au mai
fost publicate.
Citate din acest presupus manuscris apar în notele bibliografice de la sfârşitul volumului
Opere VIII. Publicistică (iulie 1933-1940). Din fragmentele reproduse aflăm că Patronul se
numeşte, de fapt, Patronul. Documentări pentru un roman, şi reprezintă un jurnal, o variantă de
lucru a unui evetual roman pe care Tudor Arghezi avea intenŃia să îl scrie sau chiar l-a scris.
Fragmentele din acest manuscris sunt reproduse în volumul menŃionat la paginile 1269-1271 şi
1310-1311. Sunt însemnări de jurnal făcute de poet în zilele de 13, 17 mai 1937 şi 16, 17 februarie
1938. Se menŃionează de fiecare dată că este un „manuscris inedit”. La paginile 1350-1351 sunt
publicate şi două fotocopii ale unor pagini din acest manuscris, sub ele fiind precizat şi titlul
complet : „File din manuscrisul inedit «Patronul. Documentări pentru un roman»” [1]. La pagina
1269 din volumul citat întâlnim următoarea însemnare făcută de Tudor Arghezi :
„13 mai 1937. Un telefon de la Malaxa, care la 3 aprilie îmi solicitase o petiŃie în vederea
obŃinerii pentru mine a unei autorizaŃii de apariŃie a unei reviste. Au fost întâi două cereri : una
pentru revista «Două palme» şi alta pentru «Slova literară». Tonul lor a fost găsit violent. Malaxa
mi-a cerut să-l atenuez, şi-atunci i-am dat o a treia cerere pentru «Bilete de papagal»” [2].
Este o perioadă de frământări, în care poetul scoate a treia serie a Biletelor de papagal
(revistă apărută la 2 februarie 1928), acum, începând cu iunie 1937, până în februarie 1938, această
publicaŃie apare săptămânal şi în format de carte, faŃă de formatul minuscul al seriilor precedente.
Mai departe, la pagina 1270, Malaxa este înlocuit cu apelativul „Patronul” : „La 5 am fost în biroul
din strada Dionisie. Patronul mi-a întins cererea mea cu rezoluŃia ministerială : «Cenzura Buc. 12
mai 1937»” [3].
Însemnările lui Tudor Arghezi din 16 şi 17 februarie 1938, înregistrează interzicerea
Biletelor de papagal, în februarie 1938, din ordinul lui Nicolae Iorga. „Comisarii şi subcomisarii au
luat pur şi simplu stocurile şi au plecat cu ele. Un brav poliŃist puŃin în curent cu presa înreba,
intimidat de ignoranŃă, textual la un chioşcar : «Ai ceva cu papagal ?». Asta mă hotărăşte să
suspend revista al căruia nr. 44 aştepta să fie tras, după avizul Cenzurei, care îmi reŃine corecturile
de 15 ore, astă-seară” [4].
Cunoscând constanŃa cu care Tudor Arghezi scria zi de zi („Nulla dies sine linea”),
rezultând, astfel, o activitate publicistică mult mai bogată decât cea poetică, suntem îndrituiŃi să
credem că paginile respective acoperă o perioadă destul de lungă de timp şi că reprezintă ceva cu
adevărat inedit : un jurnal pe care poetul nu l-a publicat niciodată. Mai mult decât atât, se ştie cu
câtă hotărâre respingea astfel de scrieri care ar putea conŃine informaŃii biografice şi, se temea
poetul, i-ar putea dezvălui viaŃa ascunsă. Mai ştim că a avut intenŃia scrierii unor pagini cu amintiri,
reunite sub titlul Din timp sau O viaŃă. Tot ceea ce a rămas de la Tudor Arghezi în privinŃa
informaŃiilor biografice se găseşte deghizat în opera sa. MenŃionăm doar câteva surse : romanele
Ochii Maicii Domnului şi Lina, câteva schiŃe sau tablete, printre care Sângerece şi Dintr-un foişor
(articol programatic în privinŃa atitudinii sale faŃă de biografie), dar şi articolele publicate în 71 de
ani de publicistică, în care risipeşte crâmpeie din propria viaŃă.
Singura referire din presa literară în legătură cu acest manuscris arghezian o face Gheorghe
Pienescu, în articolul Evocări: Al. O Teodoreanu. Temător parcă, autorul aruncă doar o scânteie
dintr-un adevăr ocolit:
„(…) Nu a redevenit pentru că a lipsit un locŃiitor de rege căruia să-i placă poezia aşa cum îi
plăcea lui «CărluŃă», şi Patronul care să o subvenŃioneze (Nicolae Malaxa), «patron» scris, sub
acest titlu, într-un roman inedit, de Tudor Arghezi (s.m.)” [5].
116

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ

ANUL VI, NR. 1 (20), MARTIE 2010

RelaŃia lui Tudor Arghezi cu marele industriaş inerbelic Nicolae Malaxa sunt puŃin
cunoscute. De altfel, în articolele sale, Tudor Arghezi nu îl menŃionează aproape deloc pe Malaxa.
Din cele pe care le-am putut cerceta în volumele de publicistică apărute până acum, la sfârşitul
anului 2009, am constatat că publicistul Tudor Arghezi îi dedică lui Nicolae Malaxa un singur
articol: Trenul Malaxa [6], în care îl elogiază pe inginer, numindu-l „Mareşalul fierului şi oŃelului”,
un om cu „o stare sufletească de adolescent”[7].
Fondul manuscriselor argheziene nepublicate încă (texte şi variante) este unul destul de
mare. Ceea ce nu se ştie prea bine (sau deloc) are legătură cu un alt roman, de data aceasta unul
„ştiinŃific”, plănuit de Tudor Arghezi a avea patru volume. Conform editorului arghezian, Gheorghe
Pienescu [8], poetul l-ar fi schiŃat la Văcăreşti, în octombrie 1919, iar el, ca prieten apropiat al lui
Tudor Arghezi, a avut şansa de a copia în 1966 câteva pagini dintr-o dactilogramă a acestui
manuscris inedit. Primul volum s-ar fi numit Omul Brusc, iar ultimul – Sfârşitul final.
În acest roman, scriitorul dă frâu liber vizionarismului său, însă cu o anumită direcŃie, aşa
cum procedează, de exemplu, în Cimitirul Buna-Vestire. În Omul Brusc, omenirea se întoarce la
momentul adamic, trecând prin câteva etape : „Omul Brusc” „vorbeşte toate limbile şi cuprinde-n el
toate puterile” [9]. „Omul” trece şi printr-o idilă, îndrăgostindu-se de o prinŃesă. În anul 4117, omul,
„cum se numeau fiinŃele ridicule din care avem ruşinea să ne tragem (…) era un animal feroce.
Banul juca pentru el primul rol esenŃial în viaŃă. Unii aveau bani, alŃii aveau braŃe, şi schimbul se
făcea aşa ca cei cu braŃele să nu moară de foame, dar cei cu banii să şi-i înmulŃească cât mai
mult”[10]. În evoluŃia lui, moartea înseamnă topirea în aer. În volumul al doilea, asistăm la „Invazia
Omului Brusc” [11], într-un timp când „Pământul e gol, totul se petrece în aer şi printre planeŃi. Pe
pământ sunt numai animalele, care au evoluat în fiinŃe de tinichea şi de celuloid – şi bătrânii”[12].
În cel de-al III-lea volum ne este înfăŃişat „Omul Brusc în Paradis şi în Infern…” [13], iar ultimul
volum, Sfârşitul final, este, de fapt, un nou început în care „Dumnezeu, plictisindu-se singur în
natura devastată, o ia de-a capul şi reface pe Adam, zicând: «Toate bune, dar lăsaŃi-mă să fac cum
ştiu eu. Primul meu proiect a fost cel mai bun. AscundeŃi toate urmele trecutului şi să ne culcăm şi
să ne deşteptăm ca şi cum n-ar fi fost nimic şi să-l facem pe Adam cu scuipat»” [14].
Interesantă este ipostaza în care Tudor Arghezi îl plasează, în volumul al III-lea, pe G.
Corbescu, deputat liberal şi om de casă al Brătienilor, având funcŃia de Comisar al guvernului
român pe lângă Armatele Aliate din primul război mondial. G. Corbescu a dat ordinul în urma
căruia ziariştii „colaboraŃionişti” de la ziarul bilingv Gazeta Bucureştilor – Bukarester Tageblatt
(printre care se afla şi Tudor Arghezi) au fost arestaŃi în noiembrie 1918 şi apoi întemniŃaŃi la
închisoarea (fostă mănăstire) Văcăreşti. G. Corbescu este pus, în acest „roman ştiinŃific” în Infern,
să se lupte cu materiile fecale.
Romanele Patronul şi Omul Brusc sunt proiecte argheziene care, deşi concretizate în opere,
nu au fost încă publicate. Altele s-au concretizat doar în parte. Ciclul de poezii Cântare omului era
plănuit a avea două părŃi, Omul şi Neomul. Prima parte a văzut lumina tiparului în volumul Cântare
omului (publicat în 1956 şi considerat de mulŃi a fi fost unul dintre semnele înclinării lui Tudor
Arghezi în faŃa regimului comunist), dar partea a doua, Neomul, „care ar fi zugrăvit chipul de
contrast al unui anume tip de om, sporind valoarea celui dintâi” [15], nu a mai fost publicată. La fel
s-a întâmplat cu volumul de pamflete anti-clericale, Icoane de lemn, care a avut în manuscris peste
1000 de pagini, cuprinzând şi portrete ale inefabilului monahal, după cum însuşi Tudor Arghezi
mărturisea. Însă, cea de-a doua parte a fost refuzată de editori, care au reŃinut doar partea
scandaloasă.
Concluzii.
Manuscrisele argheziene rămase nepublicate îşi aşteaptă vremea în care vor putea fi oferite
cititorilor. Un semn încurajator în această privinŃă îl reprezintă publicarea unor fragmente din
manuscrisele lăsate în urmă de Tudor Arghezi. De o importanŃă deosebită pentru istoria literară,
fragmentele publicate de Mitzura Arghezi şi Traian Radu sunt doar o parte dintr-un jurnal al
poetului, jurnal pe care el nu l-a menŃionat niciodată, refuzând cu hotărâre abordarea genului
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biografic. În întregimea lor, operele argheziene ar putea reda cititorilor un scriitor inedit, sporind
cuprinderea tematică a lui Tudor Arghezi.
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Abstract
Text analysis means understanding the processualities of tertiary references that exceed
modern binary logics in text analysis using the methodology of psychological, phenomenological,
linguistic and socio - rhetorical approaches and discursive reference that applied and related to
social lead to a better understanding of sense and social significances of words. As effect of
approach differences, I have argued the hypothesis where self-referential founding occurs
constantly as founding of identities: subjective – objective, individually – social, subtextual –
textual; unitary, binary and tertiary method.
Key word: society language, text, context, subtext
Cuvinte cheie: societatea limbajului, text, context, subtext
The discourse is a bridge between the visible and less visible senses and significances of
written judgements because it has the attributes of temporal simultaneity (here and now), but also of
factual history “historicity” (then and there. Both can be caught by text (cultural sense and
significance of words) and subtext analysis (latent, unconscious effects that the text carries with
itself in the moment of its manifestation). Even more, the discourse has in its internal structure the
premises of complex rhetoric enunciation. Here there are no absolute differences .between
subjective and objective, between interior and exterior, between Ego and Alter Ego. Consequently, I
could notice the type of argument used for long periods of time. This one involved activities like
analysing the written text, catching internal mechanisms that are an effect and that will lead to
changes in social discourse and interhuman communication. For example, any type of written text
makes reference to known and easy recognisable examples, to parables and social stereotypes that
define certain historical periods. The consequence is that some specific cognitive mechanisms are
founded. An effect of respecting binary logics, of socialising the philosophical word was that at
least two types of human specific thinking were formed. These two types characterised the
efficiency of modern and postmodern discourse.
The modern philosophical discourse was, in its essence, nominalist and empirical or
rationalist and analytical. According to some criteria the text was built as product where social
binary subtextuality is dominant. The structural effect of thinking build on the canons of modernity
is to be found in social dyads: from family to institutions and society, from community to churches
and state, from oral to written speech, from norm to behaviour, etc
The postmodern philosophical discourse has defined itself as being tertiary by intentionally
exceeding binominals, by the pragmatism and systemic structuralism of approaches, where modern
homocentrism has been replaced by communicational homofobism (any insignificant thing is being
talked about). In the last case, consequences are visible and they lead to changes in the typology of
thinking: it is being searched for simple and efficient effects that can help the community and the
socialising of individual, but they are in contradiction with the nonpragmatic premises of theories
and new social values.
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Limbajul este un sistem de semnificare şi devine un indice de raportare la lume prin text.
Lumea semnifică exteriorul sinelui. În condiŃii (pre)postsociale textul arată de fiecare dată Ceea Ce
Spun! Se naşte materialitatea sensului cuvintelor (schematismele şi imaginile mentale pe care
fiecare cuvânt integrat într-un text le trezeşte în om) şi simbolul semnificaŃiilor multiple ale
cuvintelor (funcŃiile şi operaŃiile pe care aceste scheme şi imagini mentale le dobândesc conform
proceselor cognitive specifice fiecărui individ).
Textul se socializează prin mijlocirea comunităŃii umane în condiŃiile în care este receptat.
Drept urmare, istoria umanităŃii, apare ca o sinteză a textului unitar (societatea teleologică antică şi
medievală), binar (societatea modernă) şi multipolar (societatea postmodernă)
Cuvintele şi, unitatea lor, limbajul reflectă sinteza esenŃei umane. Din această cauză, putem
susŃine ipoteza care arată că limbajul nu experimentează nici o clipă ceva diferit de om la nivel
individual şi exemplificativ. DiferenŃa între sens şi semnificaŃie poate fi cel mai bine înŃeleasă prin
asociere cu diferenŃa dintre senzaŃii, percepŃii, pe de o parte, şi reprezentări, pe de altă parte, ca
modalităŃi psihologice de constituire a lor. Sensul aparŃine reprezentărilor iar semnificaŃiile aparŃin
senzaŃiilor şi percepŃiilor. Istoria cuvântului asociază mai degrabă aceste relaŃionări. Limbajul este
unitar, cel puŃin la nivel de intenŃie. Însă el devine deseori binar în momentul în care este supus
evaluării unor criterii de adevăr şi falsificabilitate, pragmatice şi utilitariste, etice şi morale ş.a. Mai
mult, ajunge terŃiar în clipa în care realizăm că prin limbaj codificăm o realitate exterioară
individului, dar proprie comunităŃii. Realitatea o reducem la simple sunete care articulează onticul
(individualist) sau ontologicul (general-abstract). Prin limbaj comunitatea vrea să închidă şi să
cucerească exteriorul. Însă numai individul are o adecvare deplină deoarece ajunge să se raporteze
la o lume reală, chiar dacă prin raportare la celălalt este limitată. MulŃimea textelor sau a oamenilor
încearcă să încătuşeze lumea prin cuvinte iar, dacă, nu reuşeşte, cum este normal, fiindcă
reprezentările nu sunt complete, atunci, găsim vinovatul în instrumentul utilizat: în limbaj, în
necomprehensiune, în polisemantism. Totuşi sunt acceptate unele concluziile care arată că:
 Lumea se constituie prin şi în limbaj,
 Realitatea devine un imens text,
 Interpretarea oricărui text este infinită.
Contextul este cel care dă naştere individului şi limbajului real fie prin apariŃia textului,
discursului, convorbirii într-o lume materială, istorică, sensibilă, fie prin receptarea individuală a
oricărui text. Acest situs al distanŃărilor care apar între autor şi receptor este cel care formează
dihotomia limbajului şi a paradigmelor lui. Autorul transpune întotdeauna un ideal individual iar
cititorul îl adaptează la propria stare pragmatică unică sau colectivă. Cititorul asimilează textul atât
prin raportare la propriile lui aspiraŃii, cât şi prin raportare la imaginile colective, neutre din punct
de vedere subiectiv. Contextul cuprinde întotdeauna Locul Unde Spun Ceva! În analize raŃionale
contextul este iconul aplicat, pragmatic, judecătorul sensului şi semnificaŃiilor unui text, discurs sau
conversaŃii. Drept urmare, un cuvânt, propoziŃie sau frază devine Altceva gnoseologic sau Altfel
existenŃial în contexte diferite. Locurile mentale sunt diferite, chiar dacă realitatea plasează autorul
şi cititorul în locuri identice şi nu inedite. E ca şi cum am vedea o statuie de departe sau de aproape,
pusă în lumina zilei sau a nopŃii, legată de un soclu într-o piaŃă publică sau aşezată într-un furnal de
topitorie, văzută de cei mai mulŃi oameni sau privită de către unul singur şi exemplele, în acest caz,
pot continua. Dar contextul, pentru a fi înŃeles, poate fi asociat cu formarea mecanismelor
psihologice superioare: abstracŃia şi generalizarea. Numai astfel putem să înŃelegem ideea prin care:
 În aceleaşi contexte, cuvintele au aceleaşi semnificaŃii,
 În aceleaşi contexte, cuvintele pot să capete şi semnificaŃii diferite,
Subtextul este cel care formează în mod definitiv limbajul prin indicarea intenŃiilor care au
condus la apariŃia textului, discursului sau convorbirii. Subtextul arată De Ce Spun Ceea Ce Spun!
Până în modernitate au fost analizate condiŃiile textuale şi contextuale ale limbajului.
Postmodernitatea aduce un plus prin încercarea de nivelare a distanŃelor care apar între autor şi
cititor, între individ şi colectivitate, între naŃiune şi globalitate prin analiza subtextului ca forme:
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ascunse, inconştiente, latente, multiple ş.a.m.d. Se argumentează prin comunicare, indiferent de
formele ei, adevăratele ei motive. Însă, diferenŃa dintre adevăr sau minciună, dintre bine sau rău,
dintre profit sau ruină este cea care face ca de cele mai multe ori subtextul să fie necunoscut
celorlalŃi şi să fie Ńinut în mod voit ascuns. Din această cauză, mai important decât studiul
limbajului, al discursului şi conversaŃiei este:
 Descoperirea ascunsului din lucruri prin cuvinte,
 Descoperirea cuvintelor ascunse în lucruri.
Fundamentarea limbajului este o construcŃie, încă, în stadiu de proiect, condiŃie în care
încercările de lămurire ale acestuia sunt schematice, subiective şi unilaterale. Astfel, putem să
afirmăm că limba nu experimentează încă nici existenŃa, nici fiinŃarea umană, ci o provoacă în mod
continuu.
Societatea limbajului se relaŃionează cu ideea că nu există relaŃionare asupra sensului,
semnificaŃiei şi sintaxei unui cuvânt care să nu fi fost mediată de evoluŃia conservatoare sau
revoluŃionară asupra umanităŃii! Drept urmare, putem formula ipoteza prin care afirmăm că există
trei modalităŃi de înŃelegere a limbajului din perspectiva evoluŃiilor câmpurilor psihosociologie ale
individului, respectiv ale societăŃii, corespunzătoare proceselor de formare ale reprezentărilor şi
noŃiunilor în plan individual sau a procesualităŃilor sociale complexe prin care s-au constituit,
istoric, instituŃiile umane. Fie că este vorba despre individ, fie că este vorba despre societate, s-au
folosit aceleaşi mecanisme derulate din domeniul funcŃiei identităŃii.
A. Identitatea unitară şi binară
A fi identic cu sine este un proces diferit de cel cu a fi identic cu altul sau cu altceva!
Greşeala de a considera identitatea ca proces necesar-universal, pentru întotdeauna, prin care A=A,
printr-un fel de persistenŃă a esenŃei, indiferentă faŃă de timp, a fost hotărâtoare în formarea
descripŃiilor asupra mecanismelor cognitive din modernitate până acum. Reluând printr-un exemplu
simplu, s-a afirmat, de exemplu, că A=A, Socrate=Socrate, întotdeauna ceea ce din punct de vedere
ontic, dar şi gnoseologic constituie o eroare gravă. Am demonstrat că Socrate copil≠Socrate bătrân
[1]. Cei care au afirmat contrariul au gândit mecanismele cognitive în mod binar: totul, întregul
trebuie redus la adevărat sau fals, la bine sau rău, la verificabil sau neverificabil. Şi au persistat în
falsitate. A fi identic cu sine nu este un proces static, imobil sau nereal, până la urmă. Timpul nu
este asemenea unui perpetuum mobile, acelaşi cu sine, identic, perfect predictibil. Timpul şi spaŃiul
nu sunt absolute. Eroarea se adânceşte în momentul în care s-a trecut la entităŃi diferite: A=B numai
dacă se referă la una şi aceeaşi persoană. Aristotel = Elevul lui Platon. Turnul de fildeş acŃionează
în mod absolut în ambele planuri, dar pe el s-au axat apariŃia şi evoluŃia ştiinŃelor moderne, mai
mult pe un proces de intenŃie, decât pe un element de adevăr. Identitatea ar fi valabilă dacă şi numai
dacă Aristotel ar fi avut un singur elev (Platon), iar Platon ar fi avut un singur maestru care l-a
educat pe parcursul întregii lui vieŃi (Aristotel). În realitate, este evident că lucrurile nu au stat
astfel. Însă, logica şi lingvistica ulterioară au inclus în subtextualitate indiferenŃa faŃă de realitate şi
şi-au croit propria lor realitate modernă. A fi identic cu altul este un proces relativ, mobil şi aflat
într-o stare de actualizare continuă. Datorită uniformităŃii iniŃiale, aceste două funcŃii diferite au fost
considerate oarecum unitare, indicând nediscernerea planurilor, nedeosebirea esenŃialului de
neesenŃial. La fel s-au format cunoştinŃele în cazul individului, la fel se formează procesele psihice
superioare, pornindu-se de la erori, uneori grave, şi ajungându-se la funcŃii mai apropiate de adevăr
. Însă, identitatea unitară, binară a avut o eficienŃă maximă, din punct de vedere instituŃional, în
domeniul religiei prin impunerea monoteismului, din punct de vedere social prin ancorarea diadelor
familiare, din punct de vedere administrativ prin apariŃia naŃiunilor şi a statului, a instituŃiilor
publice, din punct de vedere urban prin sistematizarea oraşelor.
În esenŃă, analiza limbajului poate fi realizată, din perspectivă sincronică, sub forma unei
identităŃi multiple între Ego-AlterEgo, predeterminând aspectele care Ńin de:
 Izvoarele lingvistice textuale, culturale şi sociale,
 SituaŃia semantico-sintactică de la momentul respectiv,
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 Ineditul contextual al semnificaŃiei termenilor sau expresiilor.
Ca şi complementaritate, diacronia limbajului pare a fi mai uşor de înŃeles deoarece reflectă,
până la urmă, aspectele finale socio-pragmatice, de eficienŃă a comunicării şi contextuale ale
întrebuinŃării unor cuvinte-noŃiuni. Din această cauză este posibil să fie analizat textul la nivelul
structurii sau al întrebuinŃării lui contextuale, cât şi la nivelul receptării textului ca discurs, ca
mutabilitate şi ca retorică socială. Această abordare este diferită de cele realizate până acum, de
vreme ce nu suntem interesaŃi de structurile descriptive şi constatative făcute în legătură cu
tipologiile discursive, de limbaj şi textualitate ca fundament şi enciclopedie a oricărui text, ci
căutăm să găsim o cale prin care să surprindem câteva mecanisme cognitive prezente în text prin
analiza socială a limbajului şi a discursului. Din antichitate şi până în perioada modernă, elementele
cele mai semnificative se regăsesc în discursul filosofic ca textualitate martor ce a fost prezentă în
mod constant la fiecare pas de răscruce al umanităŃii: în trecerea de la naraŃiunea mitică la cea
filosofică, în descoperirea premiselor monoteiste, în formarea instituŃiilor şi societăŃii, în
redescoperirea ştiinŃelor empirice, în formarea statului occidental ş.a.m.d. În consecinŃă,
semnificativă devine interpretarea limbajului şi a discursului din punctul de vedere al întemeierii şi
al intenŃionalităŃii lor.
B. Elemente de trecere de la identitatea unitară şi binară la cea terŃiară
La nivelul fundamentelor limbajului naivitatea şi scepticismul abordărilor pragmatice asupra
comunicării moderne (rigide şi bipolare) continuă să insiste asupra judecăŃii conform căreia „nu
există probleme universale de interpretare, ci mai degrabă particulare ce pot fi rezolvate cu tehnici
normale de cercetare” [2]. Dar, aceste poziŃii au fost depăşite în decursul anilor ’70 prin pătrunderea
în cadrul lumii academice a paradigmei de interpretare ca efect al:
- relativizării autorităŃii pozitivismului logic,
- dezvoltării fenomenologiei, a hermeneuticii filosofice şi a teoriei critice, a
structuralismului (antropologic, lingvistic şi sociologic), a sociobiologiei şi ecobiologiei.
- credinŃelor în posibilitatea de explicare a trăsăturilor universale ale culturii „mai degrabă
prin natura omului decât prin infrastructura raŃională a cunoaşterii, acŃiunii şi limbii omeneşti, adică
a culturii înseşi”[3]
Fără a face o trimitere nemijlocită la studiul textului, însă la nivelul subtextului, al intenŃiilor
de comunicare Vilfredo Pareto[4] a adoptat o metodă pur matematică prin care a încercat să explice
evenimentele economice, politice şi sociale. Prin explicaŃii cantitative a căutat să găsească
elementele cele mai simple ale fenomenelor sociale care întemeiază sistemul social. Aceste
elemente sunt cele care definesc societatea, într-un mod funcŃional, deoarece prin intermediul lor
sunt descoperite uniformităŃile şi legităŃile sociale.
Studiul limbajului semnifică, în primul rând, descoperirea legităŃilor sociale. LegităŃile
sociale au fost identificate prin două noŃiuni primare, prin termenii de reziduuri şi derivaŃii. Atât
reziduurile, cât şi derivaŃiile explică formele non-logice de comportament al individului sau al
grupurilor umane prin care se pot explica structurile inconştiente sau iraŃionale [5] ale acŃiunilor
umane. Din această cauză, reziduul constituie faptul social care are la baza explicaŃiei lui, o
ancorare de sinteză atât în inconştientul, cât şi în sentimentul omului. Reziduul nu poate acŃiona
separat, reflectând numai inconştientul sau numai sentimentul acŃiunii umane, ci, el trebuie privit ca
unitate care formează structura ilogică [6] a acŃiunilor umane. DerivaŃiile sunt efectele ideologice
(teorii, raŃionamente sau sofisme) ale acŃiunii reziduului prin care se încearcă să se ajungă la
explicarea raŃională a acŃiunilor ilogice ale individului.
b. funcŃii latente şi funcŃii manifeste
R. K. Merton a propus înŃelegerea funcŃională a câmpului complex al faptelor sociale prin
introducerea distincŃiei dintre funcŃiile manifeste şi funcŃiile latente ale relaŃionărilor sociale.
FuncŃiile manifeste fac trimitere la activităŃile intenŃionate şi cunoscute într-o societate. FuncŃiile
latente apar drept consecinŃe ale activităŃilor intenŃionale directe, dar de care participanŃii nu sunt
conştienŃi [7].
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c. interacŃionismul simbolic
După G. H. Mead [8] conştiinŃa se originează în interacŃiunile indivizilor care, prin
cooperare şi comunicare, creează obiectele sociale, realizându-se o identitate între conştiinŃa
individuală şi conştiinŃa socială. Comunicarea apare ca o recunoaştere socială a simbolurilor, a
gesturilor sociale semnificative şi, chiar, a intenŃiilor de comunicare. Omul este singurul care
produce şi utilizează simboluri. Societatea este preexistentă individului. Individul interacŃionează cu
societatea, iar cele două entităŃi nu pot exista separat. Din această cauză, individul se formează în
societate, dar, la rândul lui, formează prin comunicare şi interacŃiune o nouă societate.
Procesul esenŃial al faptelor sociale este limbajul, în cadrul căruia simbolul are un rol
hotărâtor.
Simbolul este ceva care semnifică altceva – ca definiŃie de bază utilizată de către Mead.
Orice cuvânt are o structură specifică, proprie sieşi, dar aceasta face trimitere la altceva, exterior lui.
Rareori cuvântul se referă numai la sine însuşi, ca metalimbaj (cuvântul „piatră” şi semnificaŃiile pe
care le dezvoltă acesta), reflectând substituirea lucrurilor din realitate, care, odată cu învăŃarea, îl
determină pe om să se raporteze simbolic la acel obiect.
Recunoaşterea intenŃiilor unor discuŃii „faŃă-în-faŃă” este hotărâtoare. Fiecare locutor va
încerca să înŃeleagă comportamentul interlocutorului prin descoperirea simbolurilor intenŃionale
(îmbrăcăminte, mimică ş.a.), mai ales în privinŃa onestităŃii dialogului şi a discursului. Prin gândirea
simbolică, prin limbaj şi comunicare, omul nu mai depinde de percepŃiile nemijlocite. Copilul
dobândeşte conştiinŃa de sine în momentul în care înŃelege semnificaŃia pronumelui „Eu” [9]. Este
factorul hotărâtor al relaŃionării şi gândirii simbolice pe care o va utiliza întreaga viaŃă.
Orice interacŃiune umană se bazează pe schimbul de simboluri. În fiecare interacŃiune sunt
căutaŃi „indicii”, simbolurile, tipurile de comportament şi sunt urmărite recunoaşterea intenŃiilor
care trebuie să fie utilizate în modul cel mai adecvat şi contextual prin răspuns.
- argumentul psihanalitic
Prin inconştient este descoperită o nouă sursă a valorilor. Inconştientul este definit ca parte
nevăzută a psihicului, fiind alcătuit din dorinŃe refulate, din energii instinctuale şi din pulsiuni
cenzurate. Toate procesele elementare şi sociale: arta, politica, religia ş.a. pot fi interpretate, mai
ales, din punctul de vedere al criteriilor care se formează în inconştient.
ReferenŃial şi subtextual, rolul reprezentărilor verbale constă în mijlocirea proceselor de
gândire internă. Analizând comparativ punctele comune visului şi cuvântului de spirit Freud
analizează procesul reprezentărilor verbale. Aceste procese devin percepŃii „ca şi cum ele ar trebui
să dovedească propoziŃia: orice cunoaştere provine din percepŃia exterioară. Atunci când gândirea
devine obiectul unei suprainvestiri, ideile sunt într-adevăr percepute ca venind din exterior şi, din
acest motiv, considerate drept adevărate” [10].
Freud greşeşte la nivel elementar atunci când afirmă că percepŃiile asociate unor reprezentări
verbale devin conştiente nu datorită reprezentărilor verbale ci de la sine în mod direct [11], deoarece
acordă un credit unic şi preexistent fie percepŃiilor, fie limbajului ceea ce este contradictoriu [12] în
sine. De fapt Freud, fără să conştientizeze, exprimă în mod contextual binaritatea verificaŃionistă a
raŃiunii moderne.
- argumentul antropologic
Lévi-Strauss a ajuns la întărirea premiselor structurale ale antropologiei. „Descoperirea
inconştientului social de către Marx a reprezentat un punct de cotitură în destinul ştiinŃelor socioumane” [13]. Lévi-Strauss a încercat să se distanŃeze de conceptele de inconştient (Freud) sau de
inconştient social (Marx) şi a propus un studiu al inconştientului care este identic cu structura logică
şi „binară” a gândirii umane. Fundamentul esenŃial descrie întreaga viaŃă a omului care poate fi
redusă la inconştient, la „condiŃiile gândirii simbolice” [14]. Inconştientul exprimă atât structurile
formale, cât şi cele manifeste ale spiritului uman prin care se pot descoperi structurile logice ale
omului. FuncŃia primordială a inconştientului este cea simbolică iar, ca iniŃiere, ori ca finalitate
limbajul este un fenomen social.
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În momentul în care Claude Lévi-Strauss a vorbit despre eroarea sociologiei tradiŃionale, a
analizat şi eroarea lingvisticii tradiŃionale. Concluzia la care a ajuns este importantă: toate erorile au
apărut ca efect al studierii izolate a termenilor, deoarece nu s-au concentrat pe analiza relaŃiilor
dintre termeni. În consecinŃă, s-a propus o ipoteză revoluŃionară prin care a încercat să demonstreze
faptul că între „structura limbii şi a sistemului de înrudire există o corespondenŃă formală” [15],
astfel încât:
 s-a căutat în limbaj un model logic,
 s-a analizat în societate limbajul ca relaŃionare (matrimonială, economică şi lingvistică)
şi ca simbolică (prin artă, mit, religie ş.a.).
În fapt, C. Levi-Strauss a adus în studiul limbajului o unitate dialectică şi totalizatoare care a
fost situată în afara conştiinŃei şi a voinŃei individuale. Din această cauză inconştientul descrie o
impunere a „formelor” asupra „conŃinutului”. Dacă formele sunt aceleaşi pentru toate minŃile, fiind
generate de aceleaşi legi, atunci putem accepta o varietate infinită în conŃinut. De exemplu, forma
mitului este prioritară în raport cu conŃinutul lui. Însă este suficientă cunoaşterea structurii
inconştiente a instituŃiilor şi a participanŃilor la acestea, pentru a putea explica toate celelalte
instituŃii şi comportamente individuale. ProhibiŃia incestului constituie baza societăŃilor umane şi
este, asemănător limbajului, de natură socio-culturală şi nu este de natură biologică. Prin limbaj se
creează o realitate socială diferită faŃă de realitate, dar naturală faŃă de societate.
Toate aceste argumente definesc natura subtextuală a limbajului, în mod general, şi a
comunicării în mod aplicativ. Există, în privinŃa înŃelegerii discursului, un stadiu intenŃional care
trebuie conştientizat pentru a percepe corect: reziduurile şi prejudecăŃile sociale în care s-a format
un text, funcŃiile latente pe care orice text îl are asupra comunităŃii umane, inconştientul individual
sau simbolic pe care textul îl poartă constant cu sine şi pe care discursul îl analizează. ÎnŃelegerea
structurilor inconştiente, subtextuale a devenit procesul hotărâtor prin care putem ajunge la
descoperirea structurilor formale minime ale limbajului.
C. Identitatea terŃiară
Limbajul a fost mii de ani „proza lumii”[16], iar discursul postmodern [17] reconsideră
textul, exprimând prin limbaj nu un efect exterior al gândirii, ci, însăşi gândirea. Similitudinea
(legea semnelor = legea lucrurilor) în întemeierea cuvântului nu mai leagă, în mod nemijlocit, un
nume cu un lucru, ci are un rol simbolic, relaŃionând cuvintele şi subiectivitatea umană. Este un
motiv prin care argumentăm că autoreferinŃa limbajului poate fi raportată la discursul identităŃii.
ÎnŃelegerea limbajului clasic, a disputelor realiste şi nominaliste semnifică la nivel
procesual, la nivel comunicativ-uman formarea unui integrativ logocentrism al raŃiunii care a fost
desăvârşit în modernitate[18]. Este timpul în care se afirmă faptul că numai unele semne inclusiv
empirice dacă sunt demonstrate sunt posibile (i.1.). Subtextul inconştient şi intenŃional este format
ca efect al perioadei luminilor, ca rezultat al mecanicii clasice, ca maturizare a procesului de
construcŃie al naŃiunilor, ca simboluri tradiŃional-religioase. Gândirea în perioada modernă târzie
este reducŃionistă şi limitată. Este privată de doza de incertitudine şi iraŃionalitate pe care
umanitatea a căutat-o în mod constant. Exprimă dezvrăjirea lumii [19] prin cele două tipuri de
adevăruri care au temei în verificaŃionismul acceptat sau evitat: adevărurile obŃinute prin simŃuri şi
întemeiate prin experienŃa empirică şi adevărurile obŃinute prin raŃiune, a priorice care se află mai
presus de orice îndoială. Doar „Capcana cuvintelor pe care buzele noastre le rostesc unul după altul
constă în aceea că ne sileşte să ne imaginăm prin opoziŃie unitatea şi simultaneitatea gândirii” [20].
Aceste momente au fost depăşite. Odată cu negarea valorilor clasice, considerate a fi universale
(estetice, epistemologice, etice şi religioase). Este un prim nivel de înŃelegere a postmodernităŃii, în
care omul fiinŃează prin accentuarea homocentrismului şi a individualismului, a psihologismului.
Subtextual, în această etapă am putut observa trecerea de la raŃionalism, empirism şi pozitivism la
iraŃionalism, inconştient şi simbolic. Nu mai sunt căutate numai valorile explicite ale existenŃei
umane ci, mai ales, valorile ascunse individuale sau sociale. Orice semn inclusiv raŃional, dar mai
ales iraŃional şi simbolic (inconştient), este plauzibil dacă este argumentat (i.2.). Tocmai de aceea
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inconştientul a apărut ca o negare parŃială a conceptului de conştiinŃă individuală, vrând să descrie
esenŃa (metafizica) structurală şi socială a individului (prin surprinderea fiinŃei prime sau a
pulsiunilor fundamentale). Sinele subiectivizat (de la voinŃă la dorinŃă) trebuia să câştige lupta cu
Ego-ul neutru (de la lege la raŃiune). ConştiinŃa comună sau socială reflectă un fragment sintetic sau
analitic al conştiinŃei individuale având, prin exemplul monstrelor de cultură globală, un substrat
comun ; (i.i.2.) Cunoaşte-te pe tine, altul! Conceptul de arhetip s-a dezvoltat printr-o surprindere a
nucleului (prototip, imagine primordială şi originală) conştiinŃei culturale socializate. Trăim în
prejudecăŃi sociale. Fenomenologia prin reducŃie critică ne cere să renunŃăm la prejudecăŃile sociale
şi să dezvoltăm o cunoaştere pură de stereotipii, de scenarii, de ancorări în alternativele sociale.
Doar, societatea caută să le adâncească, prin socializare. Pentru a stimula simbolul şi sensul
consumatorului. Chiar şi prin artă, prin cuvânt şi prin tehnică societatea „nu aplică un adevăr: Ea îl
întemeiază” [21]. Analiza limbajului postmodern vizează trecerea dincolo şi de provocarea lui
Nietzsche: “Dumnezu a murit”, înspre un al doilea nivel selectiv care depăşeşte tocmai negativitatea
iniŃială. Prin negare, “prin voci bine armonizate, noua filosofie proclamă moartea ucigaşului,
lichidarea omului.” [22] Este semnalizat caracterul sacru şi simbolic al ultimelor (sau primelor)
rămăşiŃe umane - al semnelor abordate exclusiv din punctual de vedere al comunicării şi al
limbajului. Orice lucru devine posibil datorită semnelor, semnificării şi simbolizării limbajului.
Observăm la nivel social, psihologic şi individual reconsiderarea ideii de conştiinŃă de sine care
“sfârşeşte prin a devora “sinele” în întregime” [23] pentru a lăsa locul unui altul: unui public-lector,
unui cititor model, unei lumi culturale sau ştiinŃifice şi virtuale, independente atât faŃă de lumea
lucrurilor cât şi faŃă de lumea conştiinŃei [24]. Cunoaşte-te pe tine, textul ! Există, ca o perspectivă
critică şi promodernistă, un delir al interpretării datorat unui fel de cintematism al reprezentării
ştiinŃifice şi excesului de mediatizare al experimentelor prezent în fizica actuală, care nu
conştientizează acest risc major. Finalitatea este materializată prin pierderea definitivă a raportului
obiect-subiect, a prezenŃei însăşi a obiectului sau subiectului cercetării. ConsecinŃele care apar
descriu “o răsturnare de semnificaŃii filosofice, considerând de acum încolo “accidentul” ca absolut
şi necesar, iar “substanŃa”, orice substanŃă, ca relativă şi contingentă…” [25] Doar, filosofia
contemporană „trebuie să fie o contrautopie, dacă utopie înseamnă „comunism”, un antiumanism
dacă umanism înseamnă „omul nou”, un iraŃionalism dacă raŃionalism înseamnă instrumentalizare a
vieŃii în dimensiunile ei cele mai elementare” [26]. Analizând această perspectivă de înŃelegere a
filosofiei descoperim trei modalităŃi relaŃionate şi contradictorii care descriu paradigmatic subtextul
discursului filosofic actual. Ideea distanŃării de orice ideologie egalizatoare (utopia comunismului).
Dar, mecanismul generic al distanŃării de orice ideologie egalizatoare este depăşit tocmai printr-o
relativizare şi omogenizare a ideologiilor. Antiumanismul “omului nou” este experimentat, însă,
printr-un implus de resocializare prin globalizare a întregii umanităŃi. Instrumentalizarea vieŃii
constituie esenŃa masificării şi virtualizării comunicării contemporane.
Subtextul oricărui text a fost întemeiat prin constanta: Cunoaşte-te pe tine însuŃi! Prin
discurs, prin relaŃionare şi comunicare au apărut gânditorii care s-au interogat asupra cunoaşterii de
sine. Pentru a evita contradicŃiile existenŃiale, textuale şi discursive, având ca model forme
considerate ideale (logico-matematice sau naturale) s-au găsit raŃionamente care s-au impus în
discursul social. Deoarece în numele certitudinii logice, necesare sau divine omul trebuia să devină
sigur de propria lui existenŃă. Odată cu nominalismul, cu accentul pus pe evidenŃa adevărul
individual a mai rămas de lămurit o problemă existenŃială, prin întemeierea existenŃei individuale a
omului. Omul avea credinŃa, intenŃia şi inconştientul unui altul existenŃial, dar nu al lui însuşi.
Gândesc, deci exist! a semnificat o cartezină recunoaştere de sine a existenŃei omului singur. Din
acest moment discursul a ajuns să aibă temeiuri ştiinŃifice moderne. A făcut din individ o constantă
universală, dar individul este în esenŃa lui finit şi limitat. S-a realizat, dintr-o mulŃime de indivizi, un
item universal, dar contradicŃiile şi neuniformităŃile evoluŃiilor civilizaŃiilor nu pot face din societate
un temei universal al tuturor oamenilor. În consecinŃă gândirea a fost redusă la limbaj. Comunic,
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deci exist! SoluŃia demonstrării existenŃei omului, singur prin socializarea lui, a devenit cea a
întemeierii limbajului.
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Abstract
In Projet de la Convention pour une Constitution européenne a special paragraph
stipulates that „the European Union appreciates the amplitude of the cultural & linguistic diversity
and protects the development of the European cultural heritage”. Thus, the multilingualism has a
large and direct promotion through very different programs.
From this point of view, the accession of Romania to EU gives a new outlook to the
Romanian language, a Latin idiom that is seen – in a metaphorical perspective – as a “bridgelanguage” in the Eastern side of Europe.
Therefore, its equal statute among the other European languages determines a special
attention to the teaching methods. We consider the dialogue as one of the most efficent method. The
goal of our paper is to stress the difference between the two kind of dialogue – those for the first
level, focusing on the grammar acquisition, and those for the advanced level, which can give more
and more cultural information.
Key words: dialogue, linguistic competences, communication, memorize, European language
Cuvinte cheie: dialog, competenŃe lingvistice, comunicare, memorizare, limbă europeană
Introducere
Este binecunoscut faptul că în 2004 au fost admise în Uniunea Europeană zece noi state
membre: Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria.
Acestui aşa-numit „prim-val” i se adaugă în 2007 alte două Ńări: Bulgaria şi România. Aşa cum era
de aşteptat, acest proces politic are şi implicaŃii lingvistice, fenomen precizat şi de Ioana VintilăRădulescu în studiul său Limba română din perspectiva integrării europene. Cercetătoarea observă,
pe bună dreptate, „o creştere considerabilă a diversităŃii lingvistice în sânul Uniunii Europene”[1],
ca urmare a extinderii acestui for. Dintre limbile vorbite pe teritoriul Uniunii, cele mai multe fac
parte din marea familie a limbilor indo-europene, la care se adaugă şi limbi fino-ugrice şi semitice.
De asemenea, Projet de la Convention pour une Constitution européenne prevede că
„Uniunea respectă bogăŃia diversităŃii sale culturale şi lingvistice şi asigură protecŃia şi dezvoltarea
patrimoniului cultural european”. Este stipulat, printre altele, dreptul cetăŃenilor Uniunii Europene
de a se adresa organelor acesteia „în una dintre limbile ConstituŃiei” şi „de a primi răspuns în
aceeaşi limbă”. În partea a doua a proiectului acestei ConstituŃii, intitulată Carta drepturilor
fundamentale ale Uniunii, se subliniază de asemenea că „Uniunea respectă diversitatea culturală,
religioasă şi lingvistică”.[2] Mesajul principal al Zilei europene a limbilor – cum a fost declarată,
prin hotărârea Consiliului Europei, ziua de 2 septembrie – este, de altfel, „Europa este şi va fi
totdeauna multilingvă”.[3]
Textul ConstituŃiei Europene redactat în toate limbile enumerate (enunŃurile exprimate în
fiecare din aceste limbi vor avea autoritate egală) arată, de fapt, că toate aceste limbi sunt
recunoscute ca fiind oficiale în Uniunea Europeană.
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1. Limba română – limbă europeană
Aderarea României la Uniunea Europeană aduce o nouă perspectivă în abordarea limbii
române sub aspect sociolingvistic, ceea ce face ca interesul pentru limba noastră să fie din ce în ce
mai mare.
Încă din 2002 a fost înfiinŃat, în cadrul programului Education and Training 2010, Grupul
de lucru pentru limbi, care reuneşte oficialităŃi responsabile pentru politicile din domeniul lingvistic
în statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, multilingvismul, căci prin aceasta se concretizează
diversitatea lingvistică, este promovat deschis, în mod direct, explicit prin portalul „Europa şi
multilingvismul”, dar şi indirect, prin politici şi programe care nu se pot derula fără cunoaşterea
limbilor Uniunii.
Respectul pentru diversitatea lingvistică (prevăzut în Articolul 22 din Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene, adoptată în anul 2000), alături de toleranŃă, respectul pentru
individ şi deschiderea către alte culturi şi civilizaŃii se află printre valorile fundamentale ale Uniunii
Europene. Este demn de subliniat că acest principiu nu se aplică exclusiv celor 23 de limbi oficiale
ale Uniunii, ci şi diferitelor limbi regionale şi minoritare folosite de anumite segmente de populaŃie.
[4]
Limba română este o limbă europeană prin situarea ei geografică, dar şi prin apartenenŃa la
marea familie lingvistică indo-europeană. Tocmai pentru a pune în evidenŃă importanŃa acestui
lucru, Ioana Vintilă-Rădulescu sublinia următoarele: „Faptul că româna a întreŃinut relaŃii reciproce
cu numeroase limbi europene îi conferă o poziŃie „strategică” (similară aceleia a României înseşi în
zonă) printre limbile Uniunii Europei şi ar permite – reluând în alt sens metafore curente în
lingvistică – caracterizarea ei ca o „limbă-punte” între diverse limbi ale Uniunii Europene şi chiar
ca o „răspântie” a acestora”.[5]
De aceea un interes deosebit (pentru specialiştii străini mai ales) trezeşte limba română prin
statutul ei de reprezentant singular al latinităŃii în estul Europei.
Cu toate că româna, ca limbă străină, nu cunoaşte tradiŃia limbilor de circulaŃie
internaŃională, constatăm că, în actualul context politic, social, economic şi cultural, sunt tot mai
numeroşi cei interesaŃi de ea. Atât extinderea şi diversificarea relaŃiilor economice, politice, sociale,
culturale şi diplomatice cu numeroase şi diverse Ńări, cât şi prezenŃa în România a numeroase şi
diverse firme, organisme şi organizaŃii internaŃionale au avut ca rezultat creşterea interesului pentru
învăŃarea limbii române.
Din perspectiva străinilor, a vorbitorilor non-nativi, învăŃarea limbii române contribuie la
eficientizarea comunicării cu nativii, dar şi la o mai profundă înŃelegere a culturii române şi a
mentalităŃii româneşti. Toate acestea duc la o mai bună integrare socială şi la atingerea unor scopuri
particulare cum ar fi, spre exemplu, studierea într-o universitate românească ori desfăşurarea unor
activităŃi economice aici.
Printre cei interesaŃi de învăŃarea limbii române se numără tinerii veniŃi la studii în România,
studenŃii Lectoratelor de Limba română din străinătate, specialiştii din diverse domenii umaniste
(istorici, filologi, sociologi, psihologi etc.), persoane interesate de domeniul cultural-turistic, clerici,
oameni de afaceri, diplomaŃi, funcŃionari guvernamentali etc.
AchiziŃionarea cunoştinŃelor de limbă română se poate realiza prin diverse metode. Dintre
acestea, considerăm de maximă importanŃă dialogul, atât pe cel uzual, cât mai ales pe cel cu mesaj
cultural, care are rol nu numai pentru însuşirea structurilor gramaticale, ci şi în cunoaşterea
realităŃilor culturale.
Având în vedere importanŃa dialogului ca procedeu de învăŃare, ne-am propus să aducem în
discuŃie câteva tipuri de structuri dialogale.
2. Dialogul – metodă de achiziŃie lingvistică şi culturală
În studierea limbii române ca limbă străină, dialogul reprezintă aşadar un mijloc de achiziŃie
a mecanismelor limbii, o modalitate de prezentare a unui anumit număr de elemente lingvistice, un
mod eficient de a-i face pe „studenŃi” să înŃeleagă, să reproducă prin imitare, să memorizeze prin
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repetare. De asemenea, dialogul permite celor care-l folosesc drept metodă de învăŃare să aibă mai
mult contact cu limba-Ńintă, îmbunătăŃindu-şi astfel competenŃele lingvistice şi de comunicare orală.
Considerăm achiziŃionarea lingvistică prin dialog o metodă sigură şi plăcută de învăŃare a
limbii române, ea aplicându-se eficient atât grupelor de începători, cât şi celor de nivel mediu şi
avansat.
2.1. Nivelul unu
Dialogurile care se adresează începătorilor sunt concepute să ilustreze structuri gramaticale
noi şi să introducă cuvinte şi unităŃi frazeologice structurate pe teme care reflectă limbajul şi
domeniile uzuale.
Exemplificăm, pentru un prim nivel, cu dialoguri posibile pentru situaŃii de interes general,
cum ar fi autoprezentarea, consultul medical, călătoria etc.
***
a)
- Bună seara. Mă numesc Maria Popescu. Dumneavoastră cum vă numiŃi?
- Mă cheamă Victor Popa.
- Dar pe dvs. Cum vă cheamă?/ Dar dumneata cine eşti?
- Eu sunt Ana Toma.
- SunteŃi din Craiova?
- Nu, sunt din Cluj (Timişoara, Iaşi, Bucureşti etc.).
***
b)
- Cum vă numiŃi?
- Mă numesc Ion Popescu. Dar pe dumneavoastră cum vă cheamă?
- DaŃi-mi voie (permiteŃi-mi) să mă prezint: Sunt (mă cheamă; mă numesc) Marius Popa.
- Îmi pare bine de cunoştinŃă.
- Şi eu mă bucur că v-am cunoscut.
***
c)
- Vă rog să-mi spuneŃi numele, vârsta şi adresa, pentru a vă înregistra în registrul de
consultaŃii.
- Sigur, domnule doctor, mă numesc Victor Popescu, am 20 de ani şi locuiesc la Căminul
studenŃesc.
- Să vedem ce vă supără, domnule Popescu.
- Mă doare capul, iar noaptea tuşesc şi transpir.
- Vă rog să vă dezbrăcaŃi pentru a vă asculta la plămâni. Bine, să vedem dacă aveŃi febră şi
să controlăm pulsul şi tensiunea arterială.
- Este grav, domnule doctor?
- Nu trebuie să vă îngrijoraŃi (să vă speriaŃi). Este o răceală care trebuie tratată. UrmaŃi
tratamentul prescris în reŃeta aceasta şi nu uitaŃi să beŃi cât mai multe ceaiuri.
- MulŃumesc, domnule doctor. La revedere.
- Bună ziua şi multă sănătate!
***
d)
- Am auzit că Elena e bolnavă…
- Da, are gripă şi trebuie să stea acasă câteva zile.
- Are febră/ temperatură?
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- Am vorbit cu ea la telefon şi mi-a spus că a avut 39 de grade, dar acum e mai bine.
- A fost la medic?
- BineînŃeles, iar doctorul i-a dat tratament şi acum se simte mai bine.
- Sper să se facă bine (să se însănătoşească) repede/ cât mai curând.
***
e)
Monika: - Bună ziua. Este liber acest loc?
Andrei: - Da, poftiŃi, luaŃi loc.
Monika: - MulŃumesc.
Andrei: - Nu sunteŃi româncă?
Monika: - Nu, sunt din Germania.
Andrei: - De unde? (Din ce localitate/ oraş? )
Monika: - Din Berlin.
Andrei: - SunteŃi aici în vacanŃă?
Monika: - Da, dar şi pentru a învăŃa limba română.
Andrei: - Dar văd că vorbiŃi deja româneşte. Ce studiaŃi?
Monika: - Sunt studentă la Filologie, la limbi romanice? Dar dvs.?
Andrei: - Eu sunt arhitect. Mă numesc Andrei Georgescu.
Monika: - Eu sunt Monika Schneider. A, am ajuns la Craiova?
Andrei: - Da.
Monika: - Eu trebuie să cobor aici. La revedere.
Andrei: - La revedere şi mult succes la şcoală!
Din punctul de vedere al conŃinutului informaŃional, aceste texte tind către nivelul zero de
entropie. [6] Ele nu transmit nicio informaŃie nouă în ceea ce priveşte prezentarea a două sau mai
multor persoane, nici în ceea ce priveşte călătoria cu trenul sau alte asemenea situaŃii. Aici
dialogurile devin simple vehicule pentru cunoştinŃele gramaticale şi pentru îmbogăŃirea lexicului
limbii-Ńintă.[7] Acest lucru nu înseamnă însă că le diminuează importanŃa. Dimpotrivă, ele
constituie un prim pas în procesul complex de învăŃare a unei limbi străine. Scopul unor astfel de
dialoguri este tocmai fixarea şi consolidarea cunoştinŃelor gramaticale şi lexicale. Acest tip de
dialog, gândit de profesor, are o Ńintă directă: însuşirea gramaticii prin comunicare. Este o metodă
de învăŃare care-l pune pe „student” în situaŃii de viaŃă din cele mai diverse, determinându-l în cele
din urmă să-şi însuşească noŃiuni gramaticale prin jocul de-a comunicarea.
2.2. În cazul dialogurilor pe teme culturale (geografie, istorie, literatură, cultură şi civilizaŃie
în sens larg), achiziŃionarea depăşeşte stadiul lingvistic şi trece către cel informaŃional, fără a neglija
subtilităŃile de limbă. În primul rând ele se adresează celor care au un nivel avansat de cunoştinŃe de
limbă română; de aceea dau posibilitatea de a practica limba-Ńintă nu pe texte cu entropie zero, ci pe
texte care vehiculează informaŃii cu adevărat noi.[8] Dăm mai jos câteva posibile exemple pentru
ilustrare:
***
a)
- Am auzit multe despre Dracula, dar aş vrea să ştiu adevărul istoric. Cine a fost Dracula?
Vlad łepeş?
- Nu, Vlad łepeş este fiul lui Vlad Dracul. Îi plăcea însă să semneze cu numele tatălui său.
- Are vreo legătură cu povestea despre vampiri?
- Nicidecum. Termenul Dracula este derivat din numele românesc Drăculea, care înseamnă
„fiul lui Dracul”.
- Nu înŃeleg care este legătura cu numele Dracul.
130

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ

ANUL VI, NR. 1 (20), MARTIE 2010

- Tatăl lui Vlad łepeş a primit de la regele Ungariei o decoraŃie care înfăŃişa un dragon. De
la imaginea dragonului a rezultat numele Dracul.
- Aşadar, Dracula, cunoscutul vampir este un personaj fictiv (imaginar)?
- Desigur.
***
b)
- Unde sunt expuse sculpturile monumentale ale lui Constantin Brâncuşi?
- La Târgu-Jiu.
- Unde se află această localitate?
- Nu departe de Craiova, în nordul zonei Oltenia. Este un oraş situat pe malul râului Jiu.
- Ce capodopere ale lui Brâncuşi sunt expuse la Târgu-Jiu?
- Masa Tăcerii, Poarta Sărutului şi Coloana Infinitului.
- Am auzit despre acest ansamblu sculptural şi mi-aş dori mult să-l văd.
- Într-adevăr, trebuie să-l vezi.
- Ce reprezintă aceste sculpturi?
- Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu este un omagiu adus eroilor căzuŃi în timpul
primului război mondial.
- Foarte interesant. Nu ştiam acest lucru.
***
c)
- Astăzi am văzut pe stradă un grup de fete şi toate aveau ceva prins de reverul hainei.
Ceva legat cu fir alb şi roşu. Ce este?
- Astăzi este 1 martie. Ce ai văzut tu se cheamă mărŃişor.
- Ce înseamnă mărŃişor?
- Este un mic obiect de podoabă, legat cu un şnur împletit dintr-un şnur alb şi unul roşu.
- Şi ce se face cu aceste mărŃişoare?
- Femeile şi fetele primesc mărŃişoare şi le poartă în luna martie, ca semn al sosirii
primăverii.
- Ce frumos!
- La sfârşitul lunii martie, mărŃişoarele se prind de ramurile unor pomi fructiferi.
- De ce?
- TradiŃia spune că aceasta aduce belşug în casele oamenilor.
- Interesant.
- Se zice că dacă cineva îşi pune o dorinŃă în timp ce atârnă mărŃişorul de pom, aceasta se
va împlini numaidecât.
- Cum pot avea şi eu un mărŃişor?
- ÎŃi dăruiesc eu unul. Îl aveam pregătit pentru tine, dar voiam să îŃi explic mai întâi despre
acest obicei.
***
d)
- Am auzit că aici este o sărbătoare populară numită „Dragobete”. Ce reprezintă?
- Este o sărbătoare românească a dragostei. Este echivalentul Zilei ÎndrăgostiŃilor.
- Cum este Valentines Day?
- Da. Dragobete este un personaj mitologic care are atributele lui Eros.
- Un fel de Cupidon?
- Da. Legenda spune că el oficiază, la începutul primăverii, nunta animalelor. Se zice că se
sărbătoreşte în ziua în care şi păsările se îndrăgostesc.
- Ce interesant! Dar de unde vine numele Dragobete?
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- Unii filologi susŃin că denumirea sărbătorii ar avea legătură cu formele lexicale din slava
veche dragu şi biti, care s-ar traduce a fi drag.
În selectarea dialogurilor este de preferat ca profesorul să aleagă teme de interes în funcŃie
de formaŃia culturală a publicului-Ńintă, dar şi de circulaŃia largă a temei respective, ca de exemplu
mitul Dracula, muzica (George Enescu), sculptura (Constantin Brâncuşi), pictura (Nicolae
Grigorescu, Ştefan Luchian etc.), fotbalul, gimnastica. De asemenea, nu trebuie neglijate temele
care ne reprezintă identitar, chiar dacă ele nu au o circulaŃie internaŃională.
ConŃinând informaŃii exacte din punct de vedere ştiinŃific, dialogul construit pe teme de
cultură şi civilizaŃie, pe lângă faptul că se constituie în instrument de informare, de introducere în
domeniile respective, devine suport pentru aplicarea structurilor gramaticale şi conversaŃionale ale
limbii române.
Concluzii
Dialogul este comunicare şi în acelaşi timp spectacol al comunicării. Reprezintă o metodă
eficientă şi agreabilă de învăŃare a noŃiunilor de limba română, dar şi de perfecŃionare a acestora.
Dialogul pe teme culturale poate deschide noi perspective de percepere a culturii şi civilizaŃiei
româneşti.
Considerăm aşadar că în predarea oricărei limbi străine, când se urmăreşte nu numai
achiziŃionarea corectitudinii gramaticale sau îmbogăŃirea vocabularului, ci şi informaŃia cât mai
completă şi variată privind realitatea culturală a poporului care vorbeşte acea limbă, structurarea
informaŃiei în unităŃi dialogale pe teme diverse este o metodă extrem de eficientă.
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“VASILE GOLDIŞ” UNIVERSITY PRESS, O EDITURĂ CU DESCHIDERE
EUROPEANĂ
„VASILE GOLDIŞ” UNIVERSITY PRESS – A PUBLISHING HOUSE WITH
A EUROPEAN OPENING
Vasile MAN
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Abstract
The scientific research activity of a university is measured, first of all, in its publishing house,
printing publications and scientific and academic books.
Since 2005, the “Vasile Goldiş” Western University has had its own publishing house, “Vasile
Goldiş” University Press, which stands out by a valuable editorial production of books and reviews with
academically prestigious authors in the country and abroad. Both the books and the publications edited here
are available both in print and online.

Key words: scientific research, publishing house, books, publication, international recognition
Cuvinte cheie: cercetare ştiinŃifică, editură, cărŃi, publicaŃii, recunoaştere internaŃională
Activitatea de cercetare ştiinŃifică a unei universităŃi se măsoară, mai întâi, prin editarea de
publicaŃii şi carte ştiinŃifică şi universitară.
Tânăra Universitate de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, care în anul 2010 împlineşte 20 de
ani de activitate academică, îşi onorează cartea de vizită, de universitate antreprenorială cu
deschidere europeană prin obŃinerea, în anul 2009, a calificativului maxim „grad de încredere
ridicat”, acordat de AgenŃia Română pentru Asigurarea CalităŃii ÎnvăŃământului Superior –
A.R.A.C.I.S. În acelaşi timp, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este membră cu
drepturi depline a AsociaŃiei UniversităŃilor Europene – E.U.A., a AsociaŃiei UniversităŃilor
Danubiene, AsociaŃiei UniversităŃilor Transcarpatice, ConsorŃiului European „Carolus Magnus” şi
deŃine vicepreşedinŃia FederaŃiei Europene a Şcolilor Superioare – F.E.D.E., organism participativ
al Consiliului Europei.
Încă din anul 2005, în cadrul UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad activează
propria editură, „Vasile Goldiş” University Press, care se remarcă printr-o valoroasă producŃie
editorială de cărŃi şi reviste cu autori de prestigiu academic din Ńară şi străinătate. Atât cărŃile cât şi
publicaŃiile editate aici sunt difuzate atât pe hârtie (print), cât şi în format electronic (online).
Acreditată de Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior din
România, editura a publicat, până în prezent, peste 550 de titluri de carte ştiinŃifică şi universitară,
cât şi un număr de 12 reviste ştiinŃifice, periodice, dintre care unele reviste sunt clasificate de
Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior, Bucureşti, în categoria B+ şi
sunt incluse în Baze de date internaŃionale (BDI): revista „Studii de ŞtiinŃă şi Cultură” – (BDI)
CEEOL, Frankfurt, Germania, EBSCO, SUA; Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Seria ŞtiinŃele
VieŃii (BDI): EBSCO SUA, în Genomics Journal Geek SUA şi Zoological Records, Index
Copernicus Journal Master List; Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, seria ŞtiinŃe Economice
(BDI) CEEOL, Frankfurt, Germania.
Editura „Vasile Goldiş” University Press a publicat, în ultimii trei ani (2007-2009), 5
volume pentru manifestări ştiinŃifice internaŃionale: Environmental Biodiversity and Health
(2007); Lucrările Simpozionului InternaŃional Comemorativ „Ioan Costa” (2007); Anatecor –
ConferinŃa InternaŃională de terapii complementare şi alternative – compendiul lucrărilor (2007);
ConferinŃa InternaŃională Psihologicul în Comunitate (2009); ConferinŃa ŞtiinŃifică Şomaj,
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MigraŃie şi AsistenŃă Socială (2009), anual publicându-se un buletin editorial al ConferinŃei
InternaŃionale „Zilele Academice Arădene” – la care participă academicieni, profesori universitari,
cercetători ştiinŃifici, oameni de cultură, scriitori din universităŃi şi institute de cercetare ştiinŃifică
din Ńară şi străinătate. ColecŃiile ştiinŃifice în care sunt organizate publicaŃiile corespund
specializărilor celor 9 facultăŃi ale UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş”, la care participă, pe lângă
cadrele universitare, şi studenŃi la nivel de licenŃă, masterat şi studii doctorale. În revistele
universităŃii, cu apariŃie trimestrială, editate la „Vasile Goldiş” University Press, semnează, pe lângă
autori din centrele universitare şi instituŃii de cercetare din România, autori de la mari universităŃi
din FranŃa, Germania, Anglia, Belgia, Ungaria, Serbia, Albania, Slovacia, Suedia, Olanda, R.
Moldova, Japonia, Canada, Statele Unite, America de Sud etc.
Dintre cele mai recente cărŃi de autori străini editate la „Vasile Goldiş” University Press,
amintim: Ecological Biochemistry, autor profesor dr. Wegman Klaus, Universitatea din Tübingen,
Germania şi Scrisori de acreditare, autor dr. Carlos Parker Almondacid, Ambasadorul Statului
Chile la Bucureşti, fiind în curs de editare volumul Études de linguistique italien de dr. Sophie
Saffi, FranŃa.
Sistemul de difuzare a cărŃilor şi publicaŃiilor se realizează prin reŃea proprie (carte tipărită)
şi prin magazin virtual (cărŃi electronice), prin Campania Questia Soft Gmbh, prin intermediul
aplicaŃiei de Internet „DiBiDo”, iar revistele, prin Bazele de Date InternaŃionale amintite.
Colectivul de referenŃi al editurii este format din personalităŃi ştiinŃifice: academicieni,
cercetători, profesori universitari şi conferenŃiari de la UniversităŃi şi Centre de Cercetare din Ńară şi
străinătate.
Concluzii
Prin calitatea întregii sale producŃii editoriale, „Vasile Goldiş” University Press se bucură de
un prestigiu binemeritat în rândul editurilor de valoare internaŃională.
BIBLIOGRAFIE
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Arad, 2010
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II. MISCELLANEA
SIMBIOZA PROFESOR – MANAGER UN NOU REPER
EUROPEAN AL EDUCAłIEI
THE SYMBIOSIS TEACHER - MANAGER
A NEW EUROPEAN DIRECTION IN EDUCATION
Teodor PĂTRĂUłĂ
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Abstract
The teacher is not only a scientist, but also a good psychologist and a good manager,
because he is permanently standing in front of pupils, teachers, parents, asking him for
indispensable decisions in different situations.
The symbiosis between teacher and manager is possible. It achieves in the moment in which
professional knowledge of teachers are at the full capacity with the management science. “The
power” of the manager is different, but it has a bigger responsibility. On the other side, through its
structure, the principal stays a teacher, a pedagogue.
Key words: principal, educational symbiosis, education activity, guidance, competences, abilities
Cuvinte cheie: principal, simbioză educaŃională, activitate educaŃională, ghidare, competenŃe,
aptitudini
Desfăşurarea reformelor în învăŃământul de până acum scoate tot mai mult în evidenŃă
importanŃa personalului didactic, numărul, structura, modalităŃile de formare a acestora, dar şi grija
pentru formarea tinerilor „viitori actori ai Europei secolului XXI”.
ExistenŃa reŃelei de şcoli în Ńările Uniunii Europene, diversificarea curriculară, reorganizarea
pregătirii iniŃiale în paralel cu o adevărată explozie a educaŃiei permanente, la distanŃă, sau prin
modalităŃi culturale şi mass-media are ca efect transformări importante ale statutului profesional. Se
solicită în primul rând o modernizare a tehnicilor de predare, o deschidere rapidă a acestora spre
tehnologiile moderne de comunicare, în paralel cu impunerea profesorilor ca aceştia să se ocupe
mai mult şi mai direct de manifestările psihologice şi emoŃionale ale elevilor. Deşi profesorul
rămâne în continuare cel mai curat, modelul de intelectual având obligaŃia de a fi permanent la
curent cu noutăŃile disciplinei pe care o predă, el trebuie să-şi formeze în ritm alert abilităŃi practice
de utilizare a calculatoarelor şi a celorlalte mijloace tehnice.
Profesorul nu este numai om de ştiinŃă, ci şi un bun psiholog şi manager, deoarece se
găseşte nemijlocit în faŃa elevilor, cadrelor didactice, părinŃilor, solicitându-i-se imperios decizii în
diferite situaŃii.
Schimbările ce au avut loc în statutul personalului didactic din UE s-au corelat cu o serie de
măsuri privind restructurarea profesiei didactice. Întâlnim schimbări notabile în ceea ce priveşte
intrarea în profesia didactică, acesta fiind cazul FranŃei, „unde formarea profesorilor şi iniŃierea au
fost unificate, profesia a fost reorganizată cu o accelerare a stadiilor iniŃiale ale carierei didactice şi
au fost introduse noi posibilităŃi pentru avansarea în carieră şi revizuirile salariale” („Un deceniu de
formare”, pag.14). Pe fondul specializării profesiei de cadru didactic se tinde spre o specializare tot
mai accentuată, în FranŃa, de exemplu, au fost create instituŃii universitare destinate exclusiv
formării profesorilor din învăŃământul preşcolar, primar şi universitar (I.U.F.M – Instituts
Universitaires pou la Formation des Maîtres).
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Complexitatea profesiei didactice i-a determinat pe legiuitori să stabilească în toate Ńările
membre UE, că formarea iniŃială a profesorilor să presupună absolvirea învăŃământului superior, cel
puŃin la nivelul primei trepte. S-a acceptat, de asemenea, că practica didactică reprezintă o
componentă de maximă importanŃă, fiind adoptată în toate Ńările şi odată cu ea accentul tot mai
mare pe aspectul didactic şi metodic, profesorilor impunându-li-se să-şi formeze încă de la început
abilităŃi de predare potrivite specializării pentru care au optat, dar şi contextele variate în care
urmează să-şi desfăşoare activitatea.
Investigarea minuŃioasă a reformelor învăŃământului obligatoriu din Uniunea Europeană, din
ultimele două decenii ale secolului al XXI-lea a evidenŃiat tendinŃa puternică de promovare a
formării continue a profesorilor în toate Ńările europene.Explicată de unii comentatori prin faptul că
numărul de copii este în scădere şi în consecinŃă societăŃile europene au nevoie de tot mai puŃini
profesori, fiind mai comod pentru aceştia să-i specializeze pe profesorii deja angajaŃi.
În România, Ńară cu vechi tradiŃii culturale şi pedagogice, există şi funcŃionează un sistem
naŃional de învăŃământ relativ modern, organizat pe niveluri cu repartizare geografică mulŃumitoare,
care-şi propune să-i pregătească pe tineri în vederea integrării profesionale şi sociale.
Principalul obiectiv al sistemului naŃional de învăŃământ îl reprezintă pregătirea tinerilor, iar
aceasta se organizează pe mai multe trepte. Prima dintre acestea este însuşirea unei meserii, care se
realizează în şcoli profesionale, de arte şi meserii, prin cursuri de zi şi serale. Există o întreagă reŃea
de astfel de şcoli de arte şi meserii, revizuită periodic de Ministerul EducaŃiei Cercetării Tineretului
şi Sportului în urma consultării instituŃiilor interesante în pregătirea forŃei de muncă. Această reŃea
de învăŃământ, care-şi propune să realizeze o calificare tehnică într-un timp cât mai scurt, răspunde
cerinŃelor imediate venite de pe piaŃa locurilor de muncă. De exemplu, în ultimii ani se solicită un
număr tot mai mare de tineri având calificarea de confecŃioner în domeniul textil şi muncitor
constructor, ca urmare a expansiunii acestor ramuri economice.
Uniunea Europeană, interesată de modernizarea învăŃământului profesional românesc, ne-a
asistat metodologic şi managerial prin diverse programe şi granturi cum ar fi: PHARE; VETRO
9405, care au dus la crearea şi stabilirea de standarde ocupaŃionale pentru un număr cât mai mare de
meserii, adaptarea structurii reŃelei de meserii la cerinŃele pieŃei muncii, sporirea mobilităŃii
ocupaŃionale prin asigurarea flexibilităŃii acestui sistem de învăŃământ.
În paralel cu pregătirea tinerilor pentru formarea profesională şi angajarea efectivă în viaŃa
socială, învăŃământul îşi pregăteşte şi propriii specialişti, cadrele didactice.
În România de astăzi există mai multe categorii de cadre didactice, care se diferenŃiază atât
după specializarea opŃinută, cât şi după nivelul de pregătire. DiferenŃierea specializărilor urmează
îndeaproape specializările învăŃământului, deosebind astfel profesori de limba română, limbi
străine, matematică, istorie şi geografie, ştiinŃe tehnice, ştiinŃe sociale, profesori de sport, muzică şi
desen, etc.. Mai importantă din punct de vedere pedagogic şi managerial este calificarea pe verticală
a profesorilor, în funcŃie de nivelul lor de pregătire.
Statutul profesorului ca ocupaŃie intelectuală este obturat de o anumită interferenŃă între
termenii de profesie, ca ocupaŃie în general, şi profesor, ca formă de ocupaŃie, în special (F. OrŃan,
2006, pag.173).
AsociaŃia profesor - profesie trădează complexitatea activităŃilor pe care le desfăşoară
cadrele didactice, dar nu ajută prea mult la înŃelegerea şi definirea standardelor profesionale ale
acestora.
Prin „profesie” se înŃelege „un tip de activitate socială, care se exercită pe baza unei
pregătiri preosefionale, a unei calificări. Profesia desemnează complexul de cunoştinŃe teoretice
dobândite de către o persoană, prin pregătire şi se exprimă prin meseria şi / sau specialitatea
însuşită” (Acriş, C., MihăiŃă, D., 2004,pag.31).
În concordanŃă cu definiŃia profesiei, „profesionalizarea” poate fi marcată prin câteva criterii
semnificative: cunoştinŃe asimilate, deprinderi, abilităŃi şi idealuri prin care se asigură o
performanŃă. Din punct de vedere psihopedagogic, profesia poate fi privită atât din exterior, ca fiind
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modul cum suntem apreciaŃi în vederea ocupării unui anumit post, dar şi din interior, ca identitate
profesională ce implică percepŃia internă subiectivă, despre nivelul nostru de pregătire profesională.
ImportanŃa preocupărilor privind profesia de cadru didactic este dovedită şi prin crearea,
inclusiv în Ńara noastră, a unui Consiliu NaŃional pentru Pregătirea Profesorilor, care-şi propun
explicit „de a asigura viitorului profesor dreptul de acces la cea mai bună pregătire în instituŃiile de
specialitate, iar profesorului practicant posibilitatea de a fi continuu sprijinit cu programe de
formare actualizate şi anticipate” (Gliga, Lucia, 202, pag.9).
Studiul profesiei de cadru didactic / manager se datorează şi aşteptărilor ridicate, speranŃelor
care le pune societatea românească în rolul pe care-l îndeplineşte sau îl poate îndeplini şcoala pentru
ridicarea nivelului de civilizaŃie şi cultură, în vederea unei integrări rapide şi reuşite în Uniunea
Europeană.
Analizând conceptul de „profesionalizare” pentru cariera didactică, Emil Păun observă că
„activitatea cadrelor didactice a fost multă vreme cantonată în spaŃiul artizanal al meseriei, pornind
de la considerente care Ńin de specificul său şi anume, libertatea de acŃiune, improvizaŃia şi
creativitatea, adaptarea la situaŃii noi, etc.” (Păun E., 2002, pag.21). Deşi dimensiunea creativă
rămâne o caracteristică importantă a activităŃilor didactice, pedagogia modernă este interesată nu
atât de un profesor artist, ci de un profesor expert.
PolivalenŃa activităŃilor desfăşurate de cadrele didactice este sintetizată pertinent de Elena
Macavei, care precizează că „educatorul instruieşte şi educă – consiliază, organizează, evaluează,
corectează”. Managerul, ca factor de bază într-o instituŃie şcolară, este răspunzător de realizarea
obiectivelor instruirii instituŃionale, este elaboratorul politicii educaŃionale a şcolii, dar nu în ultimul
rând şi „coautor al modelării personalităŃii în formare a elevului, animator al receptării valorilor
culturii”(Macavei E., 2001 pag.37).
De multe ori cadrul didactic desfăşoară activităŃi manageriale adoptând anumite stiluri de
conducere. Astfel se deosebesc trei stiluri mai importante: cel autocratic – impune toate deciziile;
stilul democratic – deciziile sunt luate numai pe baza discuŃiilor cu colegii şi cel permisiv – când se
acordă maximum de libertate cadrelor didactice din şcoala pe care o conduce. Pe lângă aceste trei
stiluri de conducere se mai disting următoarele: realizatorul, negativistul, promotorul, autocratul
binevoitor, ezitantul, birocratul, altruistul şi autocratul.
Statutul profesiei didactice este definit, potrivit lui Mihai Diaconu, prin termenii de
competenŃe pedagogice şi performanŃe. CompetenŃele sunt descrise prin anumite caracteristici,
dintre care cele mai importante par a fi: operaŃionalizarea unor obiective educative, stimularizarea
elevilor astfel încât aceştia să obŃină performanŃă, identificarea unor tipuri de învăŃare relevante şi
interesante, adaptarea la diversitatea elevilor şi a relaŃiilor psihoemoŃionale ale acestora, oferirea
unor structuri de lucru şi a unor modele „de natură să ghideze activitatea de învăŃare a elevilor”.
Saltul de la profesor la manager este unul foarte important. DiferenŃa de statut şi rol dintre
un profesor şi un director este foarte mare. Se cunoaşte faptul că nu întotdeauna cei mai buni
profesori pot fi şi cei mai buni manageri. A conduce o clasă de elevi poate fi o performanŃă, dar nu
suficient de mare pentru a avea dreptul imediat de a conduce o şcoală.
Simbioza dintre profesor şi manager este posibilă. Ea se realizează în momentul în care
cunoştinŃele profesionale ale dascălului sunt întregite de informaŃii şi cunoştinŃe privind ştiinŃa
conducerii. „Puterea” managerului este alta, dar şi responsabilitatea este cu mult mai mare. Pe de
altă parte, prin structura sa, managerul şcolar rămâne eminamente un dascăl, un educator, un
pedagog. Cabinetul directorului nu poate şi nu trebuie să fie „mult prea departe” de clasele elevilor
sau de sala profesorală.
În instituŃiile de învăŃământ de dimensiuni reduse, ponderea problemelor economice este
neînsemnată, managerul acestei instituŃii are de rezolvat practic numai probleme educative.
Managerul competent va fi interesat de efectele euristice şi psihologice ale activităŃii
profesorului supravegheat şi nu de aspectele formale, care pe lângă supraîncărcare, îl plictisesc şi îl
dezorientează pe elev. Managerul cu pregătire didactică poate aprecia corect activitatea didactică
137

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ

ANUL VI, NR. 1 (20), MARTIE 2010

reală prin care profesorul explică şi interpretează adecvat o anumită programă, comunică realmente
atât în plan informaŃional, cât şi în plan psihologic cu elevii. Managerul instituŃiei de învăŃământ are
obligaŃia profesională de a evalua calitatea materialului predat şi de a semnala carenŃele unor
mannuale şi materiale educative. Tot managerul este acela care trebuie să rezolve eventualele
conflicte ce apar între profesori (ce predau aceeaşi disciplină sau care predau discipline diferite). Ar
fi recomandabil ca în acest sens ca managerul să fie iniŃiat în cât mai multe programe şi discipline
şcolare.
Şcoala românească condusă de manageri competenŃi ar trebui să întreprindă nu acŃiuni
răzleŃe, ci programe închegheate vizând educaŃia pentru schimbare. Un astfel de program ar trebui
să se bazeze inevitabil pe cunoaşterea psihopedagogică a elevilor. O astfel de concepŃie a
programului educativ presupune colaborarea profesorilor, deschiderea interdisciplinară a
curricumului, întemeierea activităŃilor pe un suport psihosocial cât mai consistent.
În ultimii ani, se fac din ce în ce mai auzite variate interpretări şi abordări ale
managementului aducaŃional. Acesta este acceptat ca un factor ce trebuie să asigure: în aspect social
– buna funcŃionare a instituŃiilor educative; în aspect pedagogic - realizarea funcŃiilor de bază ale
sistemului educaŃional, formarea personalităŃii; în aspect economic – satisfacerea societăŃii cu
resurse de muncă etc.
Unele interpretări ne orintează spre tratarea complexă a managementului educaŃional,
susŃinând că în activitatea sa directorii de şcoli trebuie să realizeze toate sarcinile înaintate
sistemului de învăŃământ de societate. Prin această prismă, managementul educaŃional impune
conducătorului şcolar funcŃii ca: perfecŃionarea continuă a activităŃii; transpunerea în practică a unor
politici educaŃionale, valorificarea raŃională a resurselor pedagogice, consiliere psiho-pedagogică
etc.
CompetenŃele şi aptitudinile profesorilor trebuie raportate nu numai la cerinŃe strict
pedagogice, ci şi la repere europene. Se impune tot mai mult ca obiectiv principal în faŃa ştiinŃelor
evaluării şi ale educaŃiei cerinŃa de a sintetiza şi de a clarifica riguros competenŃele pe care trebuie
să le posede şi în virtutea cărora este apreciat un cadru didactic. Mai mult chiar, se impune ca
acestea să fie comparate atât la nivel local şi naŃional, cât şi la nivel internaŃional şi european.
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Abstract
The study analyzes the way in which formative and summative evaluation are used in
educational practice in Romania. The conclusion is that it is urgent that measures of improvement
should be taken. These refer to the formation of human resources, to the providing of material
resources but also to the time factor which the evaluator practician should have at their disposal
for a modern evaluation within the school programme. Investments made in this respect are wholly
justified by at least two arguments: the selection of students for higher education could be made
correctly and, through information acquired in the course of due time, through evaluation,
corrections of given changes in didactic strategies, could become efficient.
Key-words: formative evaluation, summative evaluation, Romanian education, measures of
improvement
Cuvinte cheie: evaluare formativă, evaluare sumativă, învăŃământ românesc, măsuri de
ameliorare
A) Precizări conceptuale,
Evaluarea este un demers de colectare a informaŃiei despre un obiect / subiect supus
procesului de culegere a informaŃiei.
„Evaluarea formativă se realizează predominant pe parcursul desfăşurării procesului didactic
şi este menită să verifice sistematic progresele elevilor....Evaluarea sumativă (cumulativă) este
modul de evaluare dinamică a rezultatelor şcolare realizat predominant prin verificări punctuale pe
parcursul programului...” [1]
După Minder [2] cele două forme de evaluare se caracterizează prin trăsături ce pot fi
sintetizate.
Evaluarea formativă este analitică, fiind legată de obiective operaŃionalizate, continuă,
caracteristică dată de marea frecvenŃă cu care se realizează,diagnostică, în sensul calităŃii sale de a
furniza informaŃie raportată la obiectivul avut în vedere în corelaŃie cu care evidenŃiază punctele
slabe ale activităŃii de învăŃare şi corectivă, cu deschidere spre demersul de corectare.
Evaluarea sumativă este, în opinia aceluiaşi autor, globală, apelând la un domeniu larg al
conŃinuturilor curriculei, punctuală, în sensul că se realizează în momente bine şi din timp stabilite
(sfârşitul unităŃii de învăŃare, a ciclului de învăŃare ş.a.m.d.), statistică, în sensul că rezultatele
individuale sunt parte, elemente, ale rezultatelor populaŃiei şcolare supuse evaluării şi prelucrării
statistice şi normativă,calitate legată de antinomia succes –eşec.
B) Privire critică asupra sistemului românesc de evaluare şcolară. Posibile soluŃii
Înscris încă în sistemul tradiŃional de evaluare căruia i se aduc tot mai multe critici
argumentate, sistemul românesc de evaluare şcolară, este puŃin eficient din cauza tendinŃei de a
absolutiza evaluarea sumativă. Prin modul în care este proiectat şi funcŃionează, sistemul, acordă
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mare importanŃă comparării rezultatelor elevilor în detrimentul stabilirii nivelului performanŃei
individuale [3]. Rezultatele evaluării au o influenŃă scăzută asupra unui demers necesar de
ameliorare a procesului de predare şi învăŃare.
Nivelul performanŃei individuale poate fi continuu cunoscut prin dezvoltarea evaluării
formative, procesul de predare poate fi îmbunătăŃit prin cunoaştere la timp a eventualelor sincope
în pregătirea elevilor, cunoaştere ce poate fi realizară optim, în condiŃiile evaluării formative.
Evaluarea sumativă îşi găseşte locul în momentele în care se încheie o unitate de învăŃare,
atunci când se realizează o selecŃie cu scop de promovare într-o treaptă superioară de învăŃământ, în
învăŃământul preuniversitar, la examenele de bacalaureat etc.
Mult mai dinamic, graŃie autonomiei de care se bucură, învăŃământul superior românesc şi-a
construit un sistem multicriterial de evaluare, cel puŃin în zona evaluării activităŃilor studenŃeşti,
bazat în special, pe evaluarea continuă a activităŃii individuale. Evaluarea sumativă, dincolo de
rezultatul înregistrat la examene şi colocvii, înglobează informaŃii despre activitatea individuală de
învăŃare a fiecărui student, dând acesteia o pondere importantă în stabilirea rezultatului final al
evaluării.
ÎnvăŃământul preuniversitar încearcă, prin sistemul notelor acordate pe parcursul
semestrului, prin calcularea mediei ponderate alcătuită din media notelor acordate pe parcursul
semestrului şi nota de la teză, să ofere o evaluare corectă a activităŃii elevului. Din păcate, tributar
încă unor norme vechi, mentalităŃii dascălilor şi a familiei elevilor, unui sistem de selecŃie în care
informaŃiile evaluărilor pe parcurs, în condiŃii diferite de mediu, sunt amestecate cu rezultate ale
unor evaluări de tip sumativ, sistemul românesc preuniversitar de învăŃământ nu reuşeşte nici să
realizeze selecŃia corectă şi obiectivă pentru un parcurs educaŃional optim, în cazul fiecare elev, nici
să acumuleze informaŃii obiective, despre modul în care se derulează procesul de învăŃământ.
Principiul numărului minim de note acordate la examinările curente pe parcursul unui
semestru (acesta coincide cu numărul de ore alocat săptămânal disciplinei respective) pare a fi un
principiu în sprijinul realizării evaluării continue. În realitate, nevoia de a se supune normei, îl
determină pe evaluator să procedeze des la evaluări sumative, în cazul fiecărui elev. Rezultatele
(notele) stabilite în funcŃie de un conŃinut limitat (conŃinutul lecŃiei de zi, de exemplu), sunt
înregistrate în catalog, devenind astfel un rezultat obŃinut într-o manieră de tip sumativ.
Principiul „notării ritmice” îl obligă pe evaluator să înregistreze ritmic note în catalog, să
finalizeze ritmic evaluările de tip sumativ, despre care am amintit.
Dincolo de aceste câteva norme, în sistemul românesc de învăŃământ, fiecare evaluator
foloseşte curent, sistemul propriu de evaluare, întemeiat pe experienŃa pe care o are, pe
particularităŃile grupurilor de elevi cu care lucrează, pe caracteristicile mediului educativ etc.
Fără a avea pretenŃia de a epuiza direcŃiile de acŃiune în vederea ameliorării demersului
evaluativ în învăŃământul românesc, vom pune în discuŃie, pornind de la nevoile evaluatorului şi
de la nevoile celui evaluat, câteva aspecte.
Punerea în funcŃie a unui sistem modern de evaluare în care să se regăsească la modul real şi
nu formal, atât demersul evaluativ formativ cât şi cel sumativ, are nevoie de resurse umane,
materiale şi de resurse de timp.
În domeniul resurselor umane, pregătirea iniŃială dar mai ales continuă a evaluatorilor pentru
a fi capabili să proiecteze , să producă şi să utilizeze instrumente şi metodologii de evaluare
eficiente, este esenŃială. Formarea evaluatorilor va trebui să includă şi elemente de autoevaluare.
Autoevaluare este recunoscută ca un demers eficient şi ieftin, în formare şi autoformare.
Evaluarea modernă, necesită resurse materiale ce se consumă pentru realizarea
instrumentelor de evaluare, a suporturilor informatice ce facilitează sau determină înregistrarea
datelor şi interpretarea lor, pentru susŃinerea cercetării în domeniu şi pentru diseminarea experienŃei
pozitive.
Timpul destinat evaluării este un domeniu extrem de important. Acum, în sistemul de
învăŃământ românesc, nu există timp pentru evaluare şi nici pentru autoevalure. Există, cu toate că
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de mult timp se clamează nevoia de transformare a sistemului „enciclopedic” de învăŃământ în
sistem formativ, inerŃia care menŃine în curriculă o cantitate mare de informaŃie. Pedagogia
modernă oferă soluŃii, care în sistemul nostru de învăŃământ nu se aplică.
Descongestionarea programei şcolare, abordarea interdisciplinară, pot fi soluŃii pentru a
oferi mai mult timp din programul şcolar, pentru evaluare şi autoevaluare. Metodele active de
predare se pot îmbina cu evaluarea formativă şi cu autoevaluarea. Evaluatorul( profesorul sau
învăŃătorul ) are nevoie de timp, în cadrul oferit de programul şcolar, pentru a aplica procedeele de
evaluare formative şi sumative.
În funcŃie de obiectivele avute în vedere , de particularităŃile de vârstă ale celor evaluaŃi,
evaluarea formativă se leagă tot mai mult de etapele evaluării calitative: observaŃia, descrierea,
interpretarea şi estimarea. Privită din această perspectivă, evaluarea continuă presupune
înregistrarea informaŃiei ca o consecinŃă a procesului de observaŃie de lungă durată. Înregistrarea,
facilitează descrierea şi interpretarea iar acestea din urmă, estimarea.
Un cadru didactic pus în situaŃia realizării unei programe încărcate, formabili, elevi sau
studenŃi, obosiŃi de solicitările intense de a acumula informaŃie, nu pot reacŃiona corespunzător la
demersurile de natură evaluativă care ar trebui se fie continue. Evaluarea sumativă realizată pe un
fond de suprasolicitare intelectuală generat şi de deficienŃe de natură educativă ale curriculumului,
nu poate produce rezultate valide. Din această perspectivă (şi nu numai !) soluŃia descongestionării
programelor şcolare se impune.
Concluzii
Sistemul românesc de evaluare în educaŃie,trebuie şi poate fi reformat. SoluŃiile de reformă
Ńin de modul în care sunt formate resursele umane dar şi de modul în care sunt asigurate resursele
materiale şi de timp. Folosirea, la modul simultan , complementar, echilibrat dar şi profesionist a
evaluării formative şi a celei sumative pot produce efecte benefice asupra calităŃii educaŃiei.
Practic,se cer a fi aplicate soluŃii ce asigură în primul rând timp, în interiorul activităŃii
şcolare, pentru evaluare şi autoevaluare.
Formarea educatorilor pentru o evaluare modernă, schimbarea mentalităŃii în legătură cu
evaluarea, prin abandonarea formalismului şi a birocraŃiei şi înlocuirea acestora cu metode şi
instrumente eficiente, abordate cu profesionalism, este o altă direcŃie pe care ar trebui să se
acŃioneze.
SusŃinerea financiară a unui nou demers de evaluare în şcoala românească, este absolut
necesară. InvestiŃia făcută în acest sens este pe deplin justificată de cel puŃin de două argumente:
selecŃia pentru promovarea în forme superioare de învăŃământ s-ar putea face corect şi, prin
informaŃia acumulată în timp util,prin evaluare, corecŃiile asupra eventualelor schimbări în
strategiile didactice ar putea fi eficiente.
Autonomia sistemului şcolar preuniversitar românesc, poate produce efecte benefice în
sistemul de evaluare. Transferul experienŃei acumulată în sistemul universitar, ca o consecinŃă a
autonomiei universitare, va putea schimba, la modul pozitiv, practica evaluării în sistemul
preuniversitar de învăŃământ.
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Abstract
Although there is no consensus with respect to a unitary definition of what good practices
mean, the concept includes elements there have been experimented and which are considered
indispensable for obtaining good results within pilot-projects.
The paper aims to underline the existence of a systematization process and the use of good
practiced transferred from the European Union level to the system of public administration in
Romania, necessary for the efficient implementation of reform in this system, for two governance
periods, 2005-2008, respectively 2009-2012, thus being able to state that, indeed, the exchange of
good practices constitutes a vector of development and modernization of the Romanian public
administration.
Key Words: good practices, administrative reform, transfer, governance measures, impact
Cuvinte cheie: bune practici, reformă administrativă, transfer, măsuri de guvernare, impact
Introducere
ÎnŃeles de multe ori drept experienŃă, conceptul de bună practică nu semnifică acest lucru. El
include elemente ce au fost experimentate - precum metode de lucru, proceduri, tehnologii - şi care
sunt considerate indispensabile pentru obŃinerea de bune rezultate în cadrul unor experienŃe. Aceste
elemente-cheie pot fi transferate, de multe ori fiind însă necesară modificarea, adaptarea lor la
contextul, sistemul în care urmează a fi aplicate.
În literatura de specialitate întâlnim diferite definiŃii atribuite bunelor practici, „neexistând
un consens referitor la ceea ce se constituie o bună practică, (sau) modul ei de identificare” [1].
Aceste definiŃii sunt în general adaptate pentru diferite domenii de activitate, o definiŃie
„neutră”, aplicabilă oricărui tip de activitate putând fi următoarea: „o filosofie, politică, proces
şi/sau strategie cu caracter inovator care generează un impact pozitiv, rezolvă o problemă şi/sau
creează noi oportunităŃi” [2].
Este cunoscut faptul că între administraŃiile publice din diferite state sau între diferitele
niveluri ale unei administraŃii publice statale, bunele practici sunt transferate în cadrul unei largi
palete de schimburi de experienŃă cum ar fi: asistenŃă tehnică asigurată de experŃi, vizite de lucru,
stagii de practică, etc.
Acest interes este din ce în ce mai crescut observându-se că „ultimele decenii ale secolului
XX, relevă ca preocupări importante ale cercetătorilor şi specialiştilor, oamenilor politici sau
guvernanŃilor acelea privind elaborarea unor modele ale administraŃiei publice” [3].
Aceste experienŃe cunosc în derularea lor atât aspecte pozitive cât şi negative, ele putând fi
înŃelese de administraŃiile în cadrul cărora urmează a fi transferate doar dacă sunt analizate în
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contextul în care au fost aplicate şi implicând un grad mare de conceptualizare. O analiză
aprofundată permite aplicarea unor măsuri profilactice sau de corecŃie în cadrul viitoarele
experienŃe.
Bunele practici constituie nucleul unei experienŃe şi factor declanşator pentru schimbarea ce
se doreşte a fi realizată prin intermediul acesteia, astfel schimburile de experienŃă aportând beneficii
atât celor care primesc informaŃiile, dar şi acelora care le transmit.
În legătură cu bunele practici au fost ridicate o serie de întrebări legate de modul de
identificare al acestora, aplicabilitate, transfer, consecinŃe ale transferului, etc.
Există şi opinii ale unor specialişti, de exemplu cei care s-au reunit în cadrul Celei de-a
Patra Reuniuni a ExperŃilor în AdministraŃia Publică (CEPA) a Consiliului Economic şi Social al
NaŃiunilor Unite (ECOSOC) în 2005, ce susŃin că acest concept de bune practici este „problematic
în relaŃia cu administraŃia publică şi guvernarea [....], în fapt, reducând avantajul competitivităŃii şi
capacitatea de inovare”[4].
Acest transfer al bunelor practici implică nu numai transferul unor procedee, instrumente,
etc., ci şi bagajul de valori, cultură, aspiraŃii ale unei colectivităŃi ce le-a experimentat, peste bagajul
corespondent al colectivităŃii ce urmează a le aplica, ceea ce îngreunează considerabil acest transfer.
De aceea o simplă „copiere” a unor procedee, acŃiuni, etc., nu va conduce la rezultatele
scontate, în acest sens un real ajutor în identificarea bunelor practici acordând benchmarking-ul [5],
specialiştii considerând că bunele practici sunt derivate uzuale ale acestuia din urmă. Utilizarea atât
a indicatorilor cantitativi, cât şi a celor calitativi, permite stabilirea cotelor de nivel (benchmarks) ce
vor indica în cadrul diferitelor practici nivelul performanŃei în atingerea diferitelor obiective vizate.
Procesele de preaderare, aderare şi integrare au impus, implicit, pentru Ńara noastră, ca de
altfel pentru orice stat candidat sau stat membru, atât preluarea acquis-ului comunitar, cât şi
asumarea unor angajamente faŃă de Uniunea Europeană (asumate la negocieri, sub forma măsurilor
ce decurg din scrisorile de avertizare şi din Raportul comprehensiv de monitorizare al Comisiei
Europene, misiunile de peer review şi de evaluare, mecanismele Acordului European de Asociere,
Tratatul de Aderare, etc.).
În acest sens, Guvernul a decis elaborarea de planuri de acŃiune detaliate, necesare
preaderării, dar şi post-aderării României.
Aceste planuri de acŃiuni au fost elaborate pe baza recomandărilor conŃinute în diferitele
rapoarte ale Comisiei Europene cu privire la procesul de aderare a României la Uniunea
Europeană, cum ar fi: Raportul comprehensiv de monitorizare al Comisiei Europene 2005 privind
România, Raportul de monitorizare al Comisiei Europene - România, mai 2006, Raportul de
monitorizare a Comisiei Europene - România, septembrie 2006 etc.
Se ridică firesc întrebarea dacă în cadrul derulării acestor planuri de acŃiuni, pentru
implementarea procedeelor, instrumentelor, valorilor, etc. necesare asigurării bunei desfăşurări a
acestor planuri, s-a luat în considerare specificul contextului administrativ românesc şi al
colectivităŃilor existente, în ceea ce priveşte ansamblul de valori, aspiraŃii, realităŃi, cultură, etc.
Pentru că nu trebuie uitat faptul că “dinamica socială şi economică, dar, mai ales cea
politică, determină dinamica administraŃiei, care constă în evoluŃia acesteia în concordanŃă cu
evoluŃia societăŃii, resimŃită în practică printr-o permanentă îmbunătăŃire a structurii şi activităŃii
acesteia” [6].
Strategia privind reforma în administraŃia publică în etapa de preaderare a vizat accelerarea
procesului de reformă legislativă şi instituŃională, reprezentând o prioritate pentru România şi a
cuprins următoarele direcŃii [7]: reforma funcŃiei publice; reforma administraŃiei publice locale, prin
continuarea procesului de descentralizare/deconcentrare; îmbunătăŃirea procesului de formulare a
politicilor publice.
Implementarea acestei reforme face posibil ca România să respecte standardele Uniunii
Europene şi să dezvolte o administraŃie publică ce se va caracteriza prin transparenŃă,
predictibilitate, responsabilitate, adaptabilitate şi eficacitate.
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Pentru ca o strategie să fie însă implementată corespunzător (cu beneficii imediate şi impact
pe termen lung), este necesară o bună guvernare.
Această bună guvernare implică utilizarea mijloacelor participative, ce reuneşte factorii
interesaŃi într-un efort comun, pentru implicarea acestora în deciziile importante pe care îi privesc.
Lucrarea de faŃă dorește să compare setul de măsuri propuse şi realizate cuprinse în
Programul de Guvernare pentru perioada 2005-2008 cu cele propuse în Programul de Guvernare
pentru perioada 2009-2012, pe linia reformei instituŃionale, componentă a reformei administraŃiei
publice.
Această comparaŃie am realizat-o cu scopul evidenŃierii continuităŃii sau discontinuităŃii unor
acŃiuni întreprinse sau în curs de desfăşurare, ale căror efecte (beneficii sau nu) s-ar putea datora
transferului de bune practici (a se vedea Tabelul 1).
Identificarea unui proces de sistematizare şi utilizare a bunelor practici transferate de la
nivelul Uniunii Europene în cadrul administraŃiei publice din România, în timpul celor două
perioade de reformă menŃionate - 2005-2008, respectiv 2009-2012 - conduce la afirmaŃia existenŃei
unui vector de dezvoltare, modernizare a administraŃiei publice din Ńara noastră bazat pe acest
transfer.
Tabel 1 (Elaborare proprie. Surse: Raport al Guvernului României asupra îndeplinirii prevederilor
Programului de guvernare 2005 – 2008, Septembrie, 2008 şi Programul de guvernare al Guvernului
României pentru 2009 – 2012, capitolul Reforma administraŃiei publice)
Măsuri propuse
2005-2008

Măsuri realizate
2005-2008

I.a
Introducerea
standardelor
de
calitate de către
autoritatea publică
competentă, în baza
cărora să se poată
monitoriza şi evalua
un serviciu public şi
activitatea
funcŃionarilor
publici.
I.b
Continuarea
procesului
de
descentralizare
a
serviciilor publice de
bază:
educaŃie,
sănătate,
asistenŃă
socială şi ordine
publică.

Măsurile au fost puse în aplicare fie
prin modificarea legislaŃiei în acest
sens, în special pentru introducerea
unui sistem unitar de norme, fie
prin elaborarea unor strategii, studii,
fie prin înfiinŃarea unor structuri
specializate.

Continuarea acestui proces s-a
realizat prin crearea cadrului
legislativ, dar şi prin elaborarea unor
strategii pentru sectoarele vizate.
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Măsuri propuse
2009-2012
Măsurile
propuse
vizează
continuarea acestei direcŃii, accentul
mutându-se de pe adoptarea de noi
acte normative, pe un set de măsuri
specifice, ce vizează mai mult
procesul de management, proces
ce
include
monitorizarea
şi
evaluarea serviciului public şi
activitatea funcŃionarului public.
Implementarea strategiilor elaborate
în perioada 2005-2008, urmează a fi
realizată în perioada 2009-2012 pe
baza unui calendar riguros privind
descentralizarea serviciilor publice.
Au fost aprobate strategiile de
descentralizare
în
domeniul
sănătăŃii, poliŃiei locale, activităŃilor
sportive şi un act normativ care
vizează
transferul
unor
responsabilităŃi de la nivelul central
la cel local.
Celelalte
domenii,
precum
administraŃie publică, sănătate,
sport, educaŃie, cultură, agricultură,
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muncă şi protecŃie socială, vor fi
realizate începând cu 2009 sau cu 1
ianuarie 2010.

I.c Stabilirea unui
sistem de planificare
strategică
pentru
fiecare autoritate din
sistemul
administraŃiei
publice centrale şi
locale în raport cu
serviciile publice pe
care le furnizează.
I.d
Liberalizarea
pieŃei
utilităŃilor
publice şi eliminarea
din
legislaŃie
a
tuturor
barierelor
instituŃionale
care
împiedică investiŃiile
în utilităŃile publice
şi
privatizarea
acestora.
I.e
Delimitarea
competenŃelor
şi
responsabilităŃilor,
prin redimensionarea
rolului
consiliilor
judeŃene în privinŃa
serviciilor publice.
I.f Descentralizarea
administrativă
şi
întărirea autonomiei
puterilor locale, prin
transferul
competenŃelor
administrative
privind
furnizarea
unor servicii publice
de
la
nivelul
administraŃiei
publice centrale la
cel al administraŃiei
publice locale.

Măsurile propuse şi-au văzut
finalitatea prin introducerea unor
norme obligatorii cu privire la
planificarea strategică multianuală la
nivelul autorităŃilor publice centrale Nu este prevăzută în mod specific
şi locale, inclusiv a planurilor de
o măsură în acest sens
modernizare multianuale şi a
principiilor
managementului
strategic.
Măsurile
propuse
au
fost
implementate prin introducerea unor
norme obligatorii în domeniul vizat
de direcŃia I.d (Ex.: pentru
liberalizarea pieŃei utilităŃilor, Lg. Nu este prevăzută în mod specific
51/2006;
Lg
101/2006;
Lg.
o măsură în acest sens
230/2006; Lg. 241/2006; Lg.
325/2006; Lg 92/2007).

Măsurile propuse au fost atinse prin
introducerea unor norme obligatorii
în domeniul vizat de direcŃia I.e

Propunerea acestor măsuri a avut loc
în
perioada
2005-2008,
prin
elaborarea unor legi precum: Legea
cadru a descentralizării, Legea
administraŃiei publice locale, Legea
privind înfiinŃarea, organizarea şi
funcŃionarea serviciilor publice
comunitare
de
evidenŃă
a
persoanelor, Legea privind instituŃia
prefectului şi, de asemenea, prin
implementarea unor măsuri privind
descentralizarea administrativă, cum
ar fi: introducerea funcŃiei de
manager
al
localităŃii,
de
manager/director
general
al
serviciilor
publice
de
interes
judeŃean, sau privind reforma funcŃiei
publice.
OperaŃional, s-a aplicat schema de
granturi în cadrul programelor
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Nu este prevăzută în mod specific
o măsură în acest sens

Dacă pentru etapa 2005-2008
măsurile vizau un conŃinut general
al unui cadru, fie el legislativ, fie
strategic, în perioada 2009-2012,
implementarea
măsurilor
de
descentralizare a competenŃelor
către autorităŃile administraŃiei
publice locale vizează concret
anumite sectoare de activitate
(învăŃământ preuniversitar, ordine
publică, cultură, asistenŃă socială,
transporturi,
gestiunea
patrimoniului).
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I.g Descentralizarea
veniturilor fiscale şi
îmbunătăŃirea
managementului
financiar,
prin
transferul
competenŃelor
financiare de la
nivelul administraŃiei
publice centrale la
cel al administraŃiei
publice locale.

I.h
Dezvoltarea
organizaŃională
şi
implementarea unui
sistem standard de
management
al
reglementărilor.
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PHARE, pentru asigurarea unei
mai eficiente gestiuni a
serviciilor
publice
descentralizate
de
către
autorităŃile publice locale.
În această perioadă, concretizarea
acestor măsuri a constat în elaborarea
unor acte normative cum ar fi: OUG
nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziŃie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, Legea nr.
273/2006 privind finanŃele publice
locale, Legea privind Codul fiscal;
Legea privind Codul de procedură
fiscală, etc., iniŃierea unor acŃiuni de
pregătire şi perfecŃionare a
resursei umane în domeniul
financiar,
sau
care
vizează
reproiectarea
sistemului
administraŃiei publice din punct de
vedere organizatoric, prin înfiinŃarea
unor autorităŃi cu competenŃe în
domeniul vizat de măsurile propuse,
cum ar fi, de exemplu, Unitatea
Centrală de Armonizare a Sistemelor
de Management Financiar şi Control.
Conceptul
de
dezvoltare
organizaŃională a comportat mai
multe direcŃii de intervenŃie, iniŃial,
implementându-se
„Cadrul
de
autoevaluare
a
modului
de
funcŃionare a administraŃiei publice”
(C.A.F.), pentru alinierea la Cadrul
de Lucru Comun pentru Evaluarea
InstituŃională, stabilit de UE.
PerfecŃionarea resursei umane s-a
realizat cu ajutorul diferitelor
programe derulate de INA sau în
cadrul altor proiecte şi programe
derulate
de
diferite
autorități/instituții publice, cum ar fi
: Proiectul MATRA B.C.D „Crearea
capacităŃii operaŃionale pentru o
administraŃie descentralizată în
România”, Programul de formare
formatori în domeniul afacerilor
europene şi Programul de formare
formatori, în domeniul fondurilor
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În perioada 2009-2012, măsurile fac
referire la modificări legislative ce
vizează
creşterea
eficienŃei
cheltuielilor publice, performanŃe
manageriale bazate pe planificare
strategică, coordonare unitară a
programelor de investiŃii, sau
aprofundarea
modalităŃilor
cu
ajutorul cărora creşte gradul de
autonomie financiară a unităŃilor
administrativ-teritoriale.

Dintre intervenŃiile preconizate
pentru
atingerea
sistemului
standard de management al
reglementărilor, pentru perioada
2005-2009
sunt
prevăzute
implementarea
unor
proceduri
administrative grupate în cadrul
unui
Cod
de
proceduri
administrative
şi
Cod
administrativ şi, de asemenea,
creşterea
transparenŃei
şi
eficienŃei actului administrativ,
punându-se, în special, accent pe
implementarea sistemelor de eguvernare.
Tot în această categorie se
încadrează
sistematizarea
procedurilor utilizate în cadrul
achiziŃiilor
publice
şi,
de
asemenea,
proprietate
şi
cadastru, în ultimul caz dorindu-se
realizarea unei infrastructuri de date
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I.i Introducerea şi
utilizarea
mecanismelor
de
participare publică la
elaborarea politicilor
publice, precum şi la
evaluarea realizării
acestora, aprobarea
Regulamentului
privind procedurile
de
elaborare,
monitorizare
şi
evaluare a Politicilor
Publice la nivel
central.
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structurale, organizate împreună cu
InWent Germania, proiectul PHARE
„TransparenŃă
şi
etică
în
administraŃia publică”, etc., sau prin
menŃinerea unor parteneriate cu
diverse instituŃii cum ar fi SNSPA,
ASE.
Pentru dezvoltarea unui sistem
standard de management al
reglementărilor, au fost înfiinŃate
diferite organizaŃii publice cu rol de
supraveghere a respectării acestor
reglementări (ex: ANAF –DirecŃia de
Supraveghere Produse Accizate şi
Tranzite, ANFP).
Măsurile au vizat eficientizarea şi
creşterea performanŃei activităŃii
întregii administraŃiei publice, prin
conceptului
de
promovarea
reglementare mai bună (better
regulation) la nivelul administraŃiei.
A fost îmbunătăŃit managementul
sistemului de elaborare, coordonare
şi planificare a politicilor publice la
nivelul
administraŃiei
publice
centrale prin elaborarea în acest sens
a unei strategii, a unui manual
metodologic în domeniul planificării
politicilor publice şi a evaluării
impactului acestora, a indicatorilor
de performanŃă,
îmbunătăŃirea
comunicării
şi
coordonării
interministeriale, derularea unor
programe de modernizare pentru
dezvoltarea capacităŃilor tehnice şi
organizaŃionale
ale
autorităŃilor
administraŃiei publice centrale şi
locale, elaborarea instrumentului de
prezentare şi motivare a proiectelor
de acte normative supuse aprobării
Guvernului.
Pentru resursa umană, au fost
derulate de către diferitele autorităŃi
competente
(INA,
ANFP,
C.R.F.C.A.P.L. [11], etc.) diferite
programe de perfecŃionare, activităŃi
de training, au fost introduse unele
sisteme informatice integrate, s-a
acordat asistenŃă metodologică, s-au
derulat parteneriate de colaborare cu
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spaŃiale.

Măsurile au vizat o accentuare a
transparentizării procesului de
formulare şi implementare a
politicilor
publice,
instituŃionalizarea
participării
structurilor
asociative
ale
autorităŃilor publice locale la actul
de
guvernare,
consultarea
cetăŃenilor şi societăŃii civile în
faza de concepŃie, elaborare şi
implementare a politicilor publice,
pentru
creşterea
calităŃii
şi
legitimităŃii
acestor
politici,
creşterea gradului de corelare în
procesul decizional şi în formularea
politicilor publice.
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specialişti
din
cadrul
unor
universităŃi.
În ceea ce priveşte mecanismele de
participare publică la elaborarea
Politicilor Publice, precum şi
evaluarea realizării acestora, a fost
realizată
doar
monitorizarea
utilizării acestor mecanisme la
nivelul instituŃiilor.
Exemple de demersuri în care au loc procesele de identificare, promovare şi schimb de
bune practici, identificate în perioada 2005-2009
I.a
Perfecționarea resursei umane
Autorități sau instituții precum INA [8] au desfășurat ample programe de formare. Exemplu:
sesiunile de formare în perioada ianuarie-februarie 2006, de către UCRAP [9] în colaborare
cu INA în Centrele Regionale de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală din
Călărași, Constanța, Iași, Sibiu, Cluj, Timișoara, Craiova și București.
Instrumental
Dezvoltarea unui sistem de bune practici la nivelul diferitelor servicii publice din Uniunea
Europeană prin intermediul a două instrumente, CAF, respectiv Programele Multianuale de
Modernizare (PMM).
InstituŃional
Proiect de înfrăŃire instituŃională nr. RO30/IB/OT/01, “Întărirea capacităŃii UCRAP şi a reŃelei
naŃionale de modernizatori”. Parteneri: Ministerul AdministraŃiei şi Internelor (prin UCRAP)România, Ministerul FuncŃiei Publice şi Reformei Statului din FranŃa şi Institutul pentru
AdministraŃia Publică din Olanda.
Documente elaborate
Carta cetăŃenilor, document elaborat în cadrul proiectului cu acelaşi nume, de către AsociaŃia
“AsistenŃă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă- Agenda 21” alături de ANFP [10] prin
programul PHARE - Creşterea rolului societăŃii civile în procesul de integrare a României cu
nr. 2006/018-147.01.02/02/DEM 21 (perioada de derulare 2008-2009). El se doreşte a fi un
sistem de premiere a bunelor practici în cadrul procesului de reformă instituŃională şi
transparenŃă decizională al administraŃiei publice româneşti. Sunt adaptate modele europene
din domeniu, asigurându-se în acest scop transferul de know-how şi expertiză ale unor state
membre UE (Olanda şi Anglia)
I.b
În cadrul programelor a căror tematică include impactul reformei din administraŃia publică asupra
proceselor de descentralizare şi deconcentrare.
Ex.: Program de formare, Dinamica descentralizării şi deconcentrării la nivelul administraŃiei
publice, desfăşurat de INA (mai 2009).
I.c
-Prin publicarea pe paginile web sau în cadrul portalurilor proprii a bunelor practici identificate în
domeniu.
-Prin intermediul schimburilor de informaŃii (sesiuni de lucru, training-uri comune, etc.) între
diferitele instituŃii/autorităŃi publice.
Ca exemplu, menŃionăm asigurarea de către Unitatea de Politici Publice din cadrul Secretariatul
General al Guvernului a schimbului de informaŃii dintre ministere şi publicarea pe site-ul său
internet a celor mai bune practici întâlnite la nivelul activităŃilor desfăşurate de ministere.
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I.d
-În cadrul sistemelor de autoevaluare desfăşurate de fiecare operator de utilităŃi publice;
-În cadrul proiectelor de cercetare implementate în parteneriat cu diferite organizaŃii de
educare/instruire;
-Prin publicarea periodică de către Comisia Europeană a tarifelor de interconectare practicate, etc.
I.e
Practicile implementate, sunt în temeiul legii, în special a Legii administraŃiei publice locale, Lg.
215/2001, cu modificările şi actualizările ulterioare.
Bunele practici le identificăm:
-În cadrul proceselor de implementare a unor modele inovatoare de redimensionare a rolului
Consiliilor JudeŃene, acestea fiind de fapt considerate exemple de bună practică europeană.
- În domenii precum: veniturile locale, soluŃionarea eventualelor dezechilibre bugetare orizontale în
cadrul judeŃelor, asistenŃă socială, bunele practici sunt preluate şi din experienŃa statelor
europene .
I.f
-În cadrul proceselor de asigurare a transparenŃei administrative;
-Pe parcursul desfăşurării programelor-pilot de către autorităŃile administraŃiei publice locale pentru
implementarea deciziilor, conform dreptului la experiment stipulat în Legea-cadru a
descentralizării nr. 195/2006;
-În cadrul programelor operaŃionale, ca, de exemplu: Programul OperaŃional Dezvoltarea
CapacităŃii Administrative - PODCA, Axa Prioritară 2, ce are drept obiectiv îmbunătăŃirea
calităŃii şi eficienŃei serviciilor furnizate de către administraŃia publică (centrală şi locală).
I.g
Schimbul de bune practici are un rol extrem de important alături de planificarea strategică, şi este
întâlnit în cadrul componentei preventive a ansamblului de măsuri ce urmăresc dezvoltarea
ariilor vizate de 1.g.
La nivel local, diseminarea acestor bune practici se realizează în cadrul diferitelor manifestări:
workshop-uri, seminarii, etc., prin intermediul programelor derulate de diferitele organizaŃii,
cum ar fi AsociaŃia Directorilor Economici din cadrul Consiliilor JudeŃene din România, etc.
Ex.: Program judeŃean de îngrijire la domiciliu-judeŃul Harghita.
I.h
Un exemplu de bună practică organizaŃională, considerată astfel în urma studiului aprofundat
asupra incidentelor critice din cadrul diverselor organizaŃii, îl reprezintă colaborarea dintre
mai multe sisteme de management, cel mai des utilizat fiind managementul participativ,
implementarea strategiilor de dezvoltare organizaŃională realizându-se astfel eficient.
În ceea ce priveşte sistemul standard de management al reglementărilor, un exemplu de bună
practică îl constituie Codul de bună practică la nivelul administraŃiei publice a comunei
Nadeş, judeŃul Mureş, aplicat prin intermediul Regulamentului privind gestionarea de către
secretarul unităŃii administrativ-teritoriale a procedurilor administrative privind relaŃia dintre
Consiliul Local şi Primar, respectiv Consiliul JudeŃean si Preşedintele acestuia, precum şi
între aceştia şi Prefect, adoptat de către Consiliul Local al comunei Nadeş prin Hotărârea nr.
36/29.03.2007.
I.i
La nivel local, identificăm în setul de bune practici aplicat pentru creşterea transparenŃei
decizionale următoarele:
-ExistenŃa unor publicaŃii suplimentare relevante, altele decât cele uzuale, care să reflecte activitatea
administraŃiei locale;
-ActivităŃile de informare sunt realizate personalizat;
-Utilizarea unor metode variate de informare, în afara celor clasice, cerute de lege (avizier, site,
mass media);
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-ExistenŃa unui funcŃionar responsabil de relaŃia cu societatea civilă, care invită în mod special
persoanele interesate la şedinŃele publice;
-Amplasarea avizierelor în locuri publice, altele decât sediul autorităŃilor publice locale.
În ceea ce priveşte mecanismele de participare publică (consultarea cetăŃenilor şi societăŃii
civile), identificăm următoarele bune practici:
-Sunt implicaŃi cât mai mulŃi cetăŃeni
(contribuabili) în procesul de stabilire al nevoilor şi necesităŃilor comunităŃii, prin organizarea de
către APL de dezbateri publice;
-Informările privind dezbaterea unor proiecte de hotărâri se fac direct către cei interesaŃi de
subiectul proiectului;
-AdministraŃia organizează consultări pe teme de interes pentru comunitate;
-Propunerile din partea cetăŃenilor, ONG-urilor sunt folosite;
-Primarul se întâlneşte cu cetăŃenii şi în afara programului de audienŃe;
-La şedinŃele consiliului local sunt invitate în mod special persoane interesate de problema
respectivă sau cu expertiză în domeniu;
-Se organizează dezbateri publice din iniŃiativa primăriei/consiliului local;
-AdministraŃia foloseşte metode variate de consultare a cetăŃenilor şi dovedeşte o preocupare
constantă pentru consultarea acestora.
Cele mai bune practici prezintă următoarele trei caracteristici, conform „Raportului
Comitetului de Pregătire pentru ConferinŃa OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite referitoare la Aşezările
Umane” [12], prezentat la Adunarea Generală: (1) au un impact demonstrabil şi tangibil asupra
îmbunătăŃirii calităŃii vieŃii cetăŃenilor; (2) sunt rezultatul unor parteneriate eficiente între sectoarele
public, privat, şi civil ale societăŃii; şi (3) sunt sustenabile din punct de vedere social, economic şi
ecologic”. (Alberti, A., Bertucci, G, 2007:6) [13].
Raportându-ne, pe de-o parte, la cele trei caracteristici ale unei bune practici şi, pe de altă
parte, Ńinând cont de analiza comparativă realizată şi prezentată în tabelul 1, putem desprinde
următoarele observaŃii, pentru fiecare arie de interes I.a-I.i, pentru perioada cuprinsă între anul
2005 şi prezent:
I.a. Sistemul de management al calităŃii (SMC) a fost implementat la nivelul central şi local
al administraŃiei publice româneşti, în cadrul diferitelor ministere (Ministerul Mediului), prefecturi
(ex.:Alba), primării (ex.: Bucureşti, Arad, etc.) sau al altor instituŃii/autorităŃi (ANOFM [14],
ANSVA [15], etc.), conform standardelor ISO 9000 sau altor standarde integrate.
În ceea ce priveşte resursa umană, au fost desfăşurate programe de formare, de către
instituŃii precum INA (ex.: sesiuni de formare în perioada ianuarie-februarie 2006, organizate de
către UCRAP în colaborare cu INA în Centrele Regionale de Formare Continuă pentru
AdministraŃia Publică Locală din Călăraşi, ConstanŃa, Iaşi, Sibiu, Cluj, Timişoara, Craiova şi
Bucureşti), unul din obiectivele urmărite fiind cunoaşterea şi familiarizarea cu standardele ISO
9001-2000, EFQM-EOQ (Model European de ExcelenŃă al FundaŃiei Europene pentru Gestiunea
CalităŃii) şi cu Cadrul de Auto-evaluare a FuncŃiilor Publice (engl. - Common Assessment
Framework, acronim CAF), ca pârghii de creştere a calităŃii în entităŃile publice.
Din punct de vedere instrumental, modernizarea şi creşterea calităŃii serviciilor publice au
fost susŃinute cu ajutorul a două instrumente - CAF, respectiv Programele Multianuale de
Modernizare (PMM) [16] - ce asigură dezvoltarea unui sistem de bune practici la nivelul diferitelor
servicii publice din Uniunea Europeană [17].
CAF a fost implementat în mod obligatoriu la nivelul instituŃiilor publice din România, de
către UCRAP, începând cu anul 2005, fiind promovat iniŃial de către INA, în cadrul unui program
de formare specializată pentru înalŃii funcŃionarii publici, în cursul aceluiaşi an.
CAF şi TQM [18] au fost şi sunt instrumente de analiză utilizate, în special, în procesul de
implementare a Planurilor Multianuale de Modernizare, în perioada 2005-2006, la nivelul
ministerelor, prefecturilor, consiliilor judeŃene, iar în perioada 2007-2009, la nivelul autorităŃilor
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administraŃiilor publice locale (primării şi consilii locale), dar şi al serviciilor publice deconcentrate
şi descentralizate.
InstituŃional, exemple de bune practici se regăsesc sub forma proiectelor de înfrăŃire
instituŃională.
În ceea ce privește documentele elaborate, bunele practici sunt cuprinse în documente
redactate de către diferite instituții/autorități, sau cu sprijinul acestora. Aceste documente constituie
angajamentul ferm al instituŃiilor/autorităŃilor publice adresat cetăŃenilor/beneficiarilor serviciilor
publice furnizate de aceste organisme, în ceea ce priveşte respectarea standardelor acestor servicii.
I.b. Bunele practici sunt identificate şi promovate prin intermediul programelor desfăşurate
de către organisme publice, programe a căror tematică include impactul reformei din administraŃia
publică asupra proceselor de descentralizare şi deconcentrare. Ele vizează domenii principale,
precum: educaŃie, sănătate, ordine şi siguranŃă publică, cultură, asistenŃă socială, transporturi,
agricultură, obiectivul principal al acestor programe fiind înŃelegerea implicaŃiilor proceselor de
descentralizare şi deconcentrare.
I.c. Putem remarca faptul că majoritatea practicilor întâlnite sunt în temeiul legii. În cadrul
administraŃiei publice, planificarea strategică vizează utilizarea într-un singur cadru de
management, a unor aspecte cum ar fi planificarea politicilor publice, elaborarea bugetului,
stabilirea priorităŃilor şi planificarea organizaŃională.
I.d. Şi în cazul acestei arii de interes supuse analizei, putem concluziona că majoritatea
practicilor sunt utilizate în temeiul legii.
Operatorii serviciilor de utilităŃi, beneficiari ai strategiei, au astfel posibilitatea de adoptare a
modelelor de bună practică prin introducerea şi folosirea sistemului de evaluare, ce se raportează şi
la studiul performanŃelor altor organizaŃii. Rezultatele sunt transformate în noi Ńinte pentru fiecare
operator.
Bunele practici sunt identificate şi în cadrul proiectelor de cercetare implementate în
parteneriat cu diferite organizaŃii de educare/instruire cu scopul întăririi competenŃei operatorului
serviciului de utilităŃi de a opera în situaŃii neprevăzute.
Un exemplu de demers întreprins cu scopul identificării celei mai bune practici europene
într-un anume domeniu îl reprezintă acŃiunea Comisiei Europene în domeniul reŃelelor publice de
comunicaŃii, de a publica periodic tarifele de interconectare practicate la nivelul Uniunii Europene.
I.e. Pentru redimensionarea rolului Consiliilor JudeŃene (reproiectare sistem decizional CJ),
s-a apelat la modele inovatoare sau de bună practică implementate, aceste sisteme actuale fiind
considerate exemple de bună practică europeană.
În general, însă, practicile utilizate sunt în temeiul legii, în special a Legii administraŃiei
publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi actualizările ulterioare.
Referindu-ne la domenii precum veniturile locale, soluŃionarea eventualelor dezechilibre
bugetare orizontale în cadrul judeŃelor, asistenŃă socială, bunele practici sunt preluate şi din
experienŃa statelor europene care s-au confruntat şi se confruntă cu diverse probleme critice. Cu
toate că o tendinŃă firească ar fi menŃinerea la nivel central a competenŃelor, aceste state au
continuat cu succes procesele de descentralizare şi deconcentrare, în special prin redimensionarea
rolului deŃinut de actorii locali, ce-şi regăsesc în România corespondentul în Consiliile JudeŃene.
I.f. Cum transparenŃa administrativă este o condiŃie indispensabilă pentru transferul
competenŃelor, bunele practici trebuie identificate şi în această direcŃie.
Conform Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, autorităŃile administraŃiei publice
locale beneficiază de dreptul la experiment, întrucât pot organiza centre-pilot pentru implementarea
deciziilor, permiŃându-se astfel un mai bun transfer de bune practici. Legea conŃine mecanismele de
implementare a prevederilor sale (coordonare, monitorizare, etc.).
În ceea ce priveşte noŃiunea „capacitate administrativă”, aceasta este preluată şi adaptată din
alte sisteme de administrare, mecanismul de evaluare conținând mai multe criterii generale şi
specifice, mult prea „flexibile” şi prea „generale”, pentru o evaluare riguroasă.
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De exemplu, în ceea ce priveşte capacitatea autorităŃilor administraŃiei publice locale de a
planifica strategic, din întregul proces de elaborare, adoptare, implementare, monitorizare al unei
strategii sunt avute în vedere doar etapele de elaborare şi adoptare, nepunându-se accent şi pe
celelalte etape, de altfel extrem de importante. În ceea ce priveşte managementul resurselor umane,
se fac referiri doar la nivelul de instruire al personalului, nu şi la alŃi indicatori ce vizează întregul
proces de management al resurselor umane. De asemenea, în ceea ce priveşte managementul
proiectelor, capacitatea autorităŃilor administraŃiei publice locale nu este evaluată din punct de
vedere al performanŃei, ci doar al eficacităŃii.
Din punct de vedere operaŃional, Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii
Administrative- PODCA, Axa Prioritară 2, are drept obiectiv îmbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei
serviciilor furnizate de către administraŃia publică (centrală şi locală). Gradul de implementare a
planurilor de descentralizare în sectoarele prioritare, precum şi o îmbunătăŃire a eficienŃei furnizării
serviciilor publice vor fi măsurate cu ajutorul indicatorilor de rezultat.
Acest lucru se va realiza prin acŃiunea sinergică a demersurilor din cadrul training-urilor,
prin iniŃiative de simplificare administrativă, prin intervenŃii privind calitatea şi costul serviciilor
publice pentru a îmbunătăŃi promptitudinea furnizării acestora.
Aceste demersuri nu reprezintă de fapt decât modalităŃi prin intermediul cărora bunele
practici sunt transferate de la nivel UE către sistemul nostru administrativ.
De asemenea, posibilitatea creării anumitor asocieri administrative, de exemplu, asociaŃiile
de dezvoltare intercomunitară (conform Legii administraŃiei publice locale nr. 215/2001 cu
modificările şi actualizările ulterioare), posibilitate ce ulterior a fost dezvoltată prin faptul că aceste
asocieri reprezintă şi beneficiari eligibili pentru programul operaŃional mai sus amintit (Dezvoltarea
CapacităŃii Administrative), reprezintă elemente-cheie pentru obŃinerea rezultatelor scontate prin
derularea acestui program
I.g. Creşterea gradului de autonomie financiară a unităŃilor administrativ-teritoriale, bazat pe
o creştere a eficienŃei cheltuielilor publice, îmbunătăŃirea managementului financiar, etc., asigură o
creştere a competitivităŃii economice, atât la nivel local, cât şi la nivel central.
Aceste demersuri au la bază utilizarea managementului strategic, a planificării strategice, a
schimbului de bune practici, etc.
I.h. Pentru identificarea exemplelor de bună practică se realizează studii aprofundate asupra
incidentelor critice întâlnite în timpul ciclului de viaŃă al diferitelor organizaŃii. Se urmăreşte reacŃia
organizaŃiei la modificările din mediul său, în general unul turbulent din punct de vedere al
schimbărilor survenite şi al implicaŃiilor ce decurg datorită acestora.
Se doreşte trecerea de la o dezvoltare organizaŃională orientată spre nevoile instituŃionale
proprii, la o dezvoltare organizaŃională orientată spre nevoile colectivităŃii.
În ceea ce priveşte sistemul standard de management al reglementărilor, acesta trebuie
să constituie o structură ce asigură suportul pentru administrare, dar şi procesul de elaborare,
adoptare, implementare, monitorizare şi control al reglementărilor. Astfel, va exista o formă
organizată şi permanentă a ansamblului de reglementări.
Neexistând un Cod de proceduri administrative adoptat şi existând diferite situaŃii în cadrul
activităŃii desfăşurate de către administraŃia publică, ce necesită adoptarea unor soluŃii ce permit
exercitarea puterii discreŃionare a decidenŃilor, diferitele autorităŃi au apelat la adoptarea unor
coduri de bune practici în administraŃie.
I.i. Analizând măsurile propuse, dar şi implementate, se observă o încurajare a schimbului
de experienŃă, cu scopul identificării, promovării şi utilizării celor mai bune practici în administraŃia
publică, în domeniul planificării şi elaborării politicilor publice. Acest fapt este subliniat în mod
special prin menŃionarea acestuia în cadrul măsurilor enunŃate în Programul de Guvernare pentru
perioada 2005-2008 [19], dar şi în Programul de Guvernare pentru perioada 2009-2012 [20].
La nivel local, există o preocupare evidentă pentru desfăşurarea schimburilor de bune
practic, acest demers evidenŃiindu-se prin interesul diferitelor autorităŃi ale administraŃiei publice
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locale (primării, consilii locale, consilii judeŃene) de a afişa, în cadrul portalurilor proprii, bunele
practici utilizate în activitatea pe care o desfăşoară aceste autorităŃi.
De asemenea, se observă din rapoartele de autoevaluare a activităŃii diferitelor autorităŃi
publice locale o preocupare crescută pentru utilizarea mecanismelor de participare publică
(consultarea cetăŃenilor şi societăŃii civile), în vederea unei implementări eficiente a deciziilor
acestor autorităŃi, dar şi pentru cunoaşterea aprofundată a schimbărilor ce au loc în cadrul
colectivităŃilor locale şi, implicit, a noilor nevoi apărute în urma acestor schimbări.
Concluzii
Observăm că deși se pot identifica bune practici pentru fiecare domeniu supus analizei (I.aI.i), pentru ambele intervale de timp, 2005-2008, respectiv 2009-2012, pentru anumite arii de
interes cum ar fi I.c., I.d, I.e, nu au existat măsuri explicite propuse în Planul de Guvernare pentru
perioada 2009-2012, existând astfel discontinuități ale acestor acțiuni.
Acest lucru semnifică faptul că implementarea măsurilor I.c.-I.e, a fost realizată eficient în
prima etapă, 2005-2008, obiectivele propuse au fost atinse corespunzător, iar guvernanții nu au
considerat a fi necesară accentuarea sau continuarea acestor măsuri și în perioada actuală de
guvernare, 2009-2012.
Prin urmare, fie utilizarea unor practici în temeiul legii, fie schimbul de bune practici, fie
simpla respectare a normelor juridice adoptate pentru aceste arii de interes, au fost și sunt suficiente,
cel puțin pentru etapa 2009-2012, pentru implementarea cu succes a reformei instituționale,
componentă a reformei administrației publice, în domeniile I.c-I.e.
Astfel, nu putem spune cu certitudine că succesul implementării măsurilor cuprinse în cele
două programe de guvernare se datorează exclusiv schimbului de bune practici. Sunt identificate
arii de interes unde acest schimb a fost destul de intens, în timp ce pentru celelalte domenii, acesta
există și prezintă o tendință evolutivă destul de evidentă, în special la nivel local. Prin urmare,
putem afirma că într-adevăr schimbul de bune practici se constituie în vector de dezvoltare,
modernizare a administraŃiei publice din Ńara noastră.
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PROBLEME DE NEURO - FIZIO - PSIHOLOGIE ÎN POEZIE ŞI ARTĂ
NEURO-SCIENTIFIC ISSUES IN POETRY AND ART
Aurel L. BERHECI,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,
Abstract
The morpho-functional endowment of the central nervous system is identical and stable in any nondenatured human being, within the limits of physiology and psychology, amplified, of course, by the passing
of years. Poets and artists, however, can reach a peculiar sensitivity and finesse, especially during this
apogee of their creation, and in old age, organic (cardio-vascular, neuropsychological, endocrinal,
osteoarticular etc.) dysfunctions do not influence the power of creation in an unfavourable manner. At the
same time, nevertheless, the critical sense of one’s own activity does not decrease, but on the contrary, it can
grow with the age.

Key words: system nervos, psihologie, poezie, artă
Cuvinte cheie: nervous system, psychology, poetry, art
1. Arta de a face versuri, de a face poezie, precum şi arta de a aşterne pe o pânză diferite
combinaŃii de culori şi umbre este o trăire emoŃională, o expresie de a reda un ideal de frumuseŃe.
Poezia şi arta au la bază o anumită formă de cunoaştere, superioară cunoaşterii intelectuale,
pe care o numim intuiŃie. Ea este o înŃelegere nemijlocită a realităŃii exterioare, fiind de aceiaşi
natură cu instinctul, a simŃului artistic şi a sensibilităŃii psiho-emoŃionale a poetului sau artistului.
IntuiŃia în artă apare dintr-odată, dintr - o singură privire, iar ulterior - şi mai ales în poezie - îşi face
loc şi raŃionamentul (1).
Acest ”dintr - odată” s-ar putea afirma că este un fenomen psiho - emoŃional ce guvernează
întreaga creaŃie, întreaga artă. Acest “primum movens” mai poate fi numit şi inspiraŃie sau “lumina
inimii”(2), adică o cunoaştere clară, directă, imediată, ce depăşeşte treapta senzorial - perceptivă, şi
care, - tot atât de bine, - poate aparŃine şi suprasenzorialului, de dincolo de lumea experienŃei, deci a
transcendentului. Dornicul şi iubitorul de poezie sau pictură poate găsi o aripă cu care să se înălŃe
la cer.
2. Dezvoltarea neuro – ştiinŃelor din ultimul secol, a adus unele contribuŃii în fiziologia şi
psihologia sistemului nervos. Vârful neuro-fiziologiei şi psihologiei ca ştiinŃă aparŃine lui Roger
W. Sperry~1913-1994 (DEN, VI, 2006), care a stabilit funcŃionalitatea oarecum diferenŃiată a celor
două emisfere cerebrale. Premiul Nobel (1981) împreună cu D.H. Hubel şi T.N. Wiessel.
Dotarea morfo-funcŃională a sistemului nervos central(3) este identică şi stabilă la orice
fiinŃă umană nedenaturată, în limitele fiziologiei şi psihologiei, amplificată desigur de trecerea
anilor. La poeŃi şi artişti, însă, se poate ajunge la o sensibilitate şi fineŃe aparte mai ales în perioada
apogeului creaŃiei sale, iar la vârsta înaintată, disfuncŃionalităŃile organice (cardio-vasculare,
neuropsihice,endocrine, osteo-articulare ş.a.) nu influenŃează defavorabil puterea de creaŃie. În
acelaş timp însă, simŃul critic asupra propriei activităŃi nu diminuă, ci dimpotrivă poate creşte cu
vârsta.
Determinismul procesului organic de îmbătrânire, programat şi controlat genetic, poate
exacerba intuiŃia în creaŃie, un exemplu fiind pictorul olandez impresionist Van Gogh (4), care a
suferit psihic de tulburare afectivă bipolară, adică episoade pozitive expansiv- maniacale,
alternând cu episoade negative întristare – depresie (DSM-IV (5); de altfel cu (“manie acută cu delir
generalizat” diagnosticată de dr. Urpar, Spitalul civil Arles, Olanda)
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FormaŃiunile neurale ale artistului creator posedă o dotare funcŃională de o mare şi
deosebită sensibilitate, cunoaştere, intuiŃie, raŃiune ş.a. a existenŃei umane.
Astfel, emisfera dreaptă - nedominantă (6) primeşte informaŃiile senzoriale (în artă), care
apoi atrage în mod obligatoriu activitatea ariei simterice din emisfera opusă (stângă, dominantă).
Dacă în limbaj, tot emisfera dreaptă concepe propoziŃia sau fraza de ansamblu - ca formă sau ideie ea apoi se transferă în emisfera stângă şi o traduce în cuvinte sau vorbire. De asemenea, aprecierea
dimensiunilor spaŃiale şi recunoaşterea fizionomiilor aparŃin tot emisferei drepte.
Mai mult,emisfera dreaptă are receptivitate şi potenŃial de creativitate pentru poezie,
literatură şi muzică, apoi pentru interpretarea desenelor şi picturilor şi pentru viziune stereoscopică
Aceiaşi emisferă dreaptă la femei, un rol preponderent îl au aptitudinile verbale, cunoscute fiind ca
bune comentatoare, reportere, telespicheriŃe ş.a). Într-o altă manieră, privind apreciativ, acest
fenomen neuro-fiziologic creiază premiza “revanşei” sexului femenin.
Emisfera dreaptă primeşte o valoare mai mare la bărbaŃi, unde orientarea în spaŃiu este mult
mai precisă decât la femeie; de asemenea, abilitatea manuală, precum şi percepŃia vizuală şi
acustică.
Emisfera stângă (dominantă) deŃine funcŃia limbajului şi abilităŃii manuale; ele sunt aproape
exclusiv lateralizate în emisfera stângă, motiv pentru care este numită şi dominantă.
“Circuitul anatomic” implicat în memorie este un circuit cortico-subcortical, descris de
Papez(1937), şi confirmat ulterior (7,8). El urmează formaŃiunile nervoase:cortexul temporal şi
frontal de aceiaşi parte via hipocamp - pilierii fornixului - corpul mamilar - talamus (fascicolul Vicq
d’ Azyr) - nucleii anteriori ai talamusului - girus cinguli şi înapoi hipocamp.
Starea afectivă este reglată de un circuit format din nucleul almond (engl., gr. =migdală,
amigdală) de unde impulsurile emoŃionale “invadează” sinapsele axului hipotalamo-hipofizocorticosuprarenal, producând o creştere a atenŃiei şi motivaŃiei afective. Memoria şi afectivitatea
creatorului este de tip vizual lucrativ – imediată, de fixare cu randament maxim în cursul dimineŃii;
este o memorie de lucru, de stocare a engramelor şi are o putere sporită de evocare a metacircuitelor
neuronale ce stau la baza percepŃiei, înŃelegerii şi reacŃiei emoŃionale a artistului. Ea se formează şi
se dirijeajă încă din copilărie.
Memoria de durată intermediară şi lungă, prin repetarea şi fixarea datelor, acŃionează
preponderent în a doua jumătate a zilei, când organizarea multiplelor metacircuite neuronale
trezeşte motivaŃia artistică. După aşternerea lor pe pânză sau hârtie intervine aşa numita “uitare”,
prin probabilul mecanism de stocare “chimică”.
InteligenŃa artistului sau poetului, pe lângă componenta ereditară genetică înfloreşte sub
influenŃa mediului de educaŃie şi formare academică. Astfel, se lansează persoane strălucite în
cultură, precum în domeniul poeziei – M. Eminescu, G. Coşbuc, T. Arghezi, V. Alecsandri, O.
Goga, G.V. Bacovia, T. Arghezi, L. Blaga, V. Voiculescu …- sau în cel al artei – N. Grigorecu, I.
Andreescu, G. Petraşcu, Th. Pallady, A. Ciupe, Gh. Tătărescu, St. Luchian, C. Baba, Tonitza …
3. Emotivitatea în artă şi poezie poate fi numită o “simfonie” subiectivă a vieŃii interioare;
ea are o gamă largă de exprimare, începând de la prima treaptă - a unei bune şi favorabile dispoziŃii
sufleteşti, trecând apoi la emoŃii de bucurie şi admiraŃie (9), care ar putea fi exteriorizată:
“Prin orice mişcare,/ Prin a sa cântare,/ Prin a sa fiinŃă, vesela Dridri/, Semăna a floare/ Cu
mici aripioare/ Ce zbura prin aer ca un colibri.”(V. Alecsandri, Dridri);
ulterior se ridică la rangul de sentimente, de iubire:
”Să sărim în luntrea mică,/ ÎngânaŃi de glas de ape,/ Şi să scap din mână cârma,/ Şi lopeŃile
să-mi scape;” (M. Eminescu: Lacul).
Trăirea nespus de intensă şi profundă a iubirii naturii, a frumosului:
‘ În sat cocoşii prind să cânte/ Deasupra stelele sclipesc/ Mişcarea lumii întreruptă/ Reintrăn mersul ei firesc”(A. VlahuŃă: Iubire)
Sau o trăire de duioşie şi melancolie:
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“Şi Ńintirimul singur cu strâmbe cruci veghiază,/ O cucuvaie sură pe una se aşează,/
ClopotniŃa trozneşte, în stâlpi izbeşte toaca,…” (M. Eminescu: Melancolie).
Dacă intensitatea şi durabilitatea acestei trăiri afective ajunge să domine întreg spectrul
afectiv al vieŃii avem de a face cu pasiunea şi adorarea, înalte şi intense trăiri de extaz, adică de
fericire.
4. VoinŃa de a da formă participă la actul creator. Chiar dacă ea este o voinŃă şi un crez
individual, se consideră totuşi că ar aparŃine unei perioade distincte ale istoriei. Adevărul este
parŃial şi formal, deoarece aparŃine unei perioade, dar numai în măsura în care se va sluji de
materialele care îi sunt puse la îndemână de circumstanŃele vremii lui. Valorile fundamentale ale
artei sale, totuşi, transcend într-adevăr individul. El are credinŃa că ele reprezintă valori eterne ale
umanităŃii, fiind o expresie a libertăŃii în creaŃia artistică şi care prin definiŃie nu ar putea accepta
limitele istoriei (1,10).
Ceia ce devine greu de estimat este importanŃa valorii lor, într-o eră ce ameninŃă să se
prăbuşească în materialismul şi tehnicismul ei. Dacă dorim şi canalizăm voinŃa ca civilizaŃia să
continue, este necesar să găsim alternativa unui nou mod de viaŃă (11) şi aceasta nu poate fi decât
prin revenirea la un crez uman de comuniune echilibrată, la o sensibilitate intuitivă afectiv emoŃională a creaŃiei umane.Anticipând stimulativ şi chiar încrezător, este foarte probabil ca acestea
să reprezinte “satul şi credinŃa” lui L. Blaga, alături de tendinŃa de apropiere de etapa timpurie a
omului denumită “ín illo tempore” a lui M. Eliade, adaptate condiŃiilor secolului nostru.
Oricum, voinŃa de realizare a ceia ce numim şi credem în Frumos, îndeamnă năzuinŃa
noastră spre acŃiunea de Bine.
5. Culoarea şi umbra constituiesc elementele de bază ale modului de exprimare în pictură
şi acuarelă. Culorile fundamentale ale spectrului luminii - roşu, portocaliu, galben, verde, albastru,
indigo şi violet,- cuprinse între lungimile de undă de 7500 A - 4000 A, aparŃin doar fizicii.
Culoarea, care este percepută senzorial în mod diferit de ochiul artistului, permite desfăşurarea a
numeroase nuanŃări ale acestor radiaŃii vizibile.
Artisul are, însă, o altă cunoaştere a culorilor; el are o cunoaştere afectivă, culorile fiind
redate în variate nuanŃări (DEN, I, 1993) oscilând între cele două extreme: de la culori“dure”(aspre,
severe) la culori “moi” (crude, pastelate, delicate). Spre exemplu, de la roşu puternic (culoarea
sângelui sau a dragostei fierbinŃi) putem avea roşcat, trandafiriu sau roz; de la albastru închis la
albăstrui şi azuriu. Cât despre diferitele nuanŃe şi nuanŃări pentru aceiaşi culoare, dar mai ales în
diverse combinaŃii, noi nu mai putem penetra; este o conduită personală a artistului ce-i aparŃine în
întregime. Acest talent ce emană din sensibilitatea afectiv - emoŃională ar putea fi numit “taina”
artistului.
DiferenŃierea tonurilor cromatice depinde, în bună măsură, de luminozitate şi de unghiul
vizual. Ochiul artistului poate diferenŃia peste 200 de tonuri cromatice (12).
6. Artistul sau poetul exprimă ceia ce simte, gândeşte sau intuieşte, dar nu poate găsi
întotdeauna cuvintele sau culorile adecvate spre a-i da “glas”. AtracŃia omului comun pentru artă
este naturală şi lăudabilă, având la bază admiraŃia pentru frumos, pe când artistul sau poetul
parcurge calea virtuŃii şi excelenŃei, prin dăruire consacrată şi voinŃă incoruptibilă a imaginaŃiei
sale.
Astfel, este onorant pentru noi şi InstituŃiile de cultură arădene prezentarea unor merituoase
personalităŃi de artă precum Francisc Baranyay, Onisim Colta, Ştefan Guleş, Ioan Kett Groza,
Ştefan Soos, Dumitru Şerban,… De asemenea, vibrarea cuvântului cadenŃat de comnicare umană,
precum Vasile Dan, Mihai Traianu, Francisc Vinganu, Vasile Man, Sabin Bodea, Vladimir Belity…
ImaginaŃia şi intuiŃia în poezie - susŃinute de obârşia lor naturală, - precum şi în artă - în
pofida unei comunicări neconvenŃionale non-verbale,- permit şanse de modelare şi înălŃare
spirituală la nivelul unei adevărate înŃelepciuni.
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Abstract
Because the movement of large numbers of people in Romania, especially among poor shell
of the population working abroad, many of the children remain in the care of extended family.
Given the European Parliament resolution on March 12, 2009 for migrants children, who
are left in the home, a document that calls on Member States to adopt measures to improve the
situation of children left home by their parents and to ensure development normal in terms of
education and social life, in the fallowing we present the risks to which these children are subjected
and the effects it could have on their parents leave to work abroad, we also adress the national and
international normative acts protects.
Key words: migration, working abroad, children of migrants, protection, normative national and
international acts
Cuvinte cheie: migraŃie, munca în străinătate, copii migranŃilor, protecŃie, acte normative interne
şi internaŃionale
Criza financiară globală actuală este considerată ca având un efect mai profund şi mai
cuprinzător asupra circulaŃiei persoanelor la nivel mondial decât orice altă încetinire a creşterii
economice din etapa migraŃiei de după al doilea război mondial [1].
MigraŃia este un fenomen cu multiple implicaŃii asupra evoluŃiei socio-economice a unei Ńări
[2].
Conform articolului intitulat Europa: PopulaŃie şi migraŃie în 2005 [3] elaborat de Rainer
Muenz, membru al Institutului de Studii Economice InternaŃionale de la Hamburg (Grupul de
cercetări asupra migraŃiei), multe Ńări ale Europei înregistrează o balanŃă pozitivă a migraŃiei în
ultimele decenii, ceea ce înseamnă că mai multe persoane au intrat în raport cu cele care au părăsit
teritoriul unui stat. Cunoaşterea dimensiunii migraŃiei nete prezintă relevanŃă deoarece, în multe
cazuri, ea determină dacă o Ńară se găseşte într-o perioadă de creştere a populaŃiei sau intră într-o
etapă de declin demografic.
Avându-se în vedere datele din 2005 furnizate de Eurostat (AgenŃia Uniunii Europene
pentru Statistică) toate Ńările din vestul Europei au o balanŃă pozitivă a migraŃiei, ca şi unele dintre
Ńările care s-au alăturat în 2004 Uniunii Europene, precum: Cipru, Republica Cehă, Ungaria etc.
România cu un procent de -0,5% se află în grupul Ńărilor care au o balanŃă negativă a migraŃiei,
Ńări ca: Lituania (-3% la 1.000 locuitori), Bulgaria (-1,8%), Polonia (-0,3%) [4].
Creşterea semnificativă a numărului imigranŃilor este subliniată şi de Raportul intitulat
MigraŃie şi recesiune globală [5] comandat de BBC World Service. În acest studiu se arată că
potrivit estimărilor O.N.U. din 2009, numărul imigranŃilor la nivel mondial era de 195 de milioane
în anul 2005, acesta fiind de 2,5 ori mai mare decât recordul de 75 de milioane înregistrat în 1960,
iar numărul lor a fost preconizat să crească cu până la 9,6 procente la aproape 214 milioane până în
2010.
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În ceea ce priveşte perspectivele migraŃiei forŃei de muncă, conform Raportului din 2008 al
OrganizaŃiei InternaŃionale pentru MigraŃie (O.I.M.) cu privire la Starea migraŃiei în lume, căutarea
unui loc de muncă va fi esenŃa majorităŃii mişcărilor migratorii din secolul XXI şi va determina ca
muncitorii să fie din ce în ce mai mobili în interiorul, cât şi în exteriorul frontierelor pentru a
răspunde provocărilor economice şi sociale generate de globalizare [6].
MigraŃia forŃei de muncă reprezintă o realitate incontestabilă în prezent. Această migraŃie
este determinată motive de ordine economică şi constituie, atunci când este desfăşurată conform
dispoziŃiilor legale, o sursă de creştere economică atât pentru Ńara de origine a imigrantului, pentru
Ńara de recepŃie a sa, cât şi pentru imigrantul însuşi şi familia acestuia.
Consider că migraŃia forŃei de muncă este circulară având în vedere că migraŃia circulară
reprezintă o formă continuă, de lungă durată şi fluidă a circulaŃiei umane între Ńările care acum
ocupă ceea ce în prezent este tot mai mult recunoscut ca fiind un singur spaŃiu economic [7].
1. ConsideraŃii generale referitoare la situaŃia copiilor cu părinŃii plecaŃi la muncă în
străinătate
Fenomenul migraŃiei forŃei de muncă are o amploare mare în prezent şi în România, fiind
caracteristic păturilor modeste şi sărace ale populaŃiei. Factorii motivaŃionali care generează această
migraŃie sunt de natură economică: absenŃa unui loc de muncă în regiunea de domiciliu (rezidenŃă)
[8] sau necesitatea obŃinerii unor venituri mai însemnate cantitativ. O altă cauză a migraŃiei
evidenŃiată de Raportul de evaluare „Monitorizarea planurilor de măsuri de susŃinere/protecŃie a
copiilor ai căror părinŃi sunt plecaŃi la muncă în străinătate” [9] din 2008 al InspecŃiei Sociale este
creşterea aşteptărilor faŃă de condiŃiile oferite de un loc de muncă si aşteptările părinŃilor în
asigurarea copilului cu strictul necesar, la un standard mai evoluat [10].
Dimensiunea fenomenului migraŃiei reiese şi din studiul Locuirea temporară în străinătate.
MigraŃia economică a românilor 1990-2006 elaborat de FundaŃia Soros România [11]. Astfel, s-a
constatat că până în anul 2006 peste o treime dintre gospodăriile Ńării, adică aproximativ două
milioane si jumătate, au avut cel puŃin unul dintre membri plecat în străinătate după 1989, iar, la
nivel de individ, persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-59 ani care au lucrat în afara Ńării după 1989
ajungea la 12%. Se mai precizează că acest fenomen s-a intensificat mai ales după anul 2002
datorită liberalizării circulaŃiei în spaŃiul Schengen pentru români. Conform studiului în discuŃie
Ńările spre care se îndreaptă majoritatea românilor care pleacă la muncă în străinătate sunt Italia şi
Spania.
Necesitatea protecŃiei copiilor implică şi eradicarea sărăciei extreme şi foametei, precum
reiese şi din documentul O Lume Demnă pentru Copii (A World Fit for Children - WFFC),
document elaborat în urma desfăşurării Sesiunii speciale privind copiii a Adunării Generale a
O.N.U. din 2002. De altfel, eradicarea sărăciei extreme şi a foametei reprezintă unul dintre cele 8
Obiective de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), precum precizează analiza Copii la limita speranŃei
2006 [12] elaborată de UNICEF în colaborare cu instituŃiile centrale şi locale cu atribuŃii în
domeniu, dar şi cu sprijinul anumitor organizaŃii neguvernamentale. De asemenea, conform
Raportului România – O evaluare rapidă a impactului crizei economice asupra sărăciei [13], raport
elaborat de UNICEF şi Banca Mondială în 2008 se estima că prin comparaŃie cu alte grupe de
vârstă, copiii (0-14 ani) şi tinerii (15-24 ani) sunt cei mai expuşi riscului de sărăcie. Atât în 2008,
cât şi în 2009, copiii şi tinerii reprezintă 43% din totalul populaŃiei sărace.
Multe dintre persoanele care migrează au însă copii pe care îi lasă în grija familiei extinse,
aceştia suportând de multe ori consecinŃe precum: neglijarea de natură emoŃională, educaŃională
etc. sau vulnerabilitatea crescută în faŃa unor posibile abuzuri din partea adulŃilor.
În acest context se ridică problema aflării numărului de copii români afectaŃi de plecarea
părinŃilor la muncă în străinătate. Din studiile Efectele migraŃiei: copiii rămaşi acasă [14] efectuat
de FundaŃia Soros România în anul 2007 şi Analiză la nivel naŃional asupra copiilor rămaşi acasă
[15] efectuat de ReprezentanŃa UNICEF România în colaborare cu autorităŃi şi organisme
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guvernamentale şi non-guvernamentale apărut în 2008 reiese numărul mare de copii care se găsesc
în această situaŃie.
În acest sens, conform studiului din anul 2007 denumit Efectele migraŃiei: copiii rămaşi
acasă, 170.000 de elevi de clasele V-VIII aveau cel puŃin un părinte plecat la muncă în străinătate,
iar dintre aceştia aproximativ 35.000 aveau ambii părinŃi plecaŃi, 55.000 aveau doar mama plecată,
iar la 80.000 era doar tatăl plecat în străinătate. Referitor la zonele geografice în care se găseau cei
mai mulŃi copii afectaŃi de plecarea părinŃilor la muncă în străinătate, se observă regiunile din vestul
Ńării precum: Banat, Crişana şi Maramureş, zone în care procentul elevilor de gimnaziu care aveau
părinŃi în străinătate era de 27% din numărul total de elevi, precum şi Moldova, regiune în care
procentul era de 25%.
Potrivit studiului Analiză la nivel naŃional asupra copiilor rămaşi acasă, studiu publicat în
anul 2008, pe plan naŃional se estima că aproximativ 350.000 de copii erau afectaŃi de migraŃia
părinŃilor la momentul derulării cercetării. Dintre aceştia, se aprecia că aproximativ 126.000 de
copii erau afectaŃi de migraŃia ambilor părinŃi, iar jumătate dintre copiii cu ambii părinŃi plecaŃi
aveau vârsta sub 10 ani. Din punct de vedere al mediului de reşedinŃă şi al regiunilor în care se
găseau copiii afectaŃi de migraŃia unuia sau a ambilor părinŃi, s-au identificat câteva tendinŃe:
aproape o treime din total, adică 100.000 de copii trăiau în Moldova, cifre similare fiind înregistrate
şi în Transilvania şi Oltenia, adică 50.000 şi Muntenia, cu 55.000 de copii afectati de fenomen. În
studiu se mai estimează că mai mult de jumătate dintre copiii afectaŃi de fenomen trăiesc în mediul
rural, unde incidenŃa migraŃiei ambilor părinŃi este mai mare decât în mediul urban (care de regulă e
caracterizat de migraŃia tatălui). De asemenea, din studiu mai reiese că, potrivit estimărilor,
regiunea Transilvania nu este afectată de migraŃia ambilor părinŃi.
2. Acte normative interne şi internaŃionale privind protecŃia copiilor cu părinŃi plecaŃi
la muncă în străinătate
Studierea problematicii copiilor ai căror părinŃi au migrat la muncă în străinătate comportă o
analiza sumară a legislaŃiei destinate ocrotirii copiilor în general, şi a celor afectaŃi de plecarea
părinŃilor la muncă în străinătate în special.
La nivel naŃional şi internaŃional există un ansamblu de acte normative destinate protecŃiei
copilului. Din perspectiva temei pe care o abordăm aceste acte pot fi însă clasificate în acte
normative generale care vizează ocrotirea tuturor copiilor şi acte normative specifice destinate să
confere protecŃie în special categoriei de copii afectaŃi de migraŃia părinŃilor la muncă în străinătate.
Din prima categorie de acte, respectiv cele care conferă o protecŃie generalizată copiilor, pe
plan intern se remarcă Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului
[16]. Aceasta stabileşte cadrul general de ocrotire a drepturilor copilului în România şi instituie
principiul interesului superior al copilului ca principiu primordial care trebuie să stea la baza tuturor
reglementărilor în domeniul respectării şi promovării drepturilor copilului, precum şi a oricărui act
juridic emis sau, după caz, încheiat în acest domeniu.
Referitor la mediul familial în care trebuie să crească copilul [17], dispoziŃiile art. 30 din
legea în discuŃie prevăd dreptul copilului de a creşte alături de părinŃii săi şi obligaŃia acestora de a
sprijini minorul în vedea exercitării corespunzătoare a drepturilor sale. Aceeaşi lege stabileşte
responsabilitatea ambilor părinŃi pentru creşterea copiilor lor şi dispune prevalarea interesului
superior al copilului în exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaŃiilor părinteşti. Exercitarea
drepturilor şi îndeplinirea obligaŃiilor menŃionate trebuie efectuată astfel încât să asigure bunăstarea
materială şi spirituală a copilului, în special prin îngrijirea acestuia, prin menŃinerea relaŃiilor
personale cu el, prin asigurarea creşterii, educării şi întreŃinerii sale, precum şi prin reprezentarea sa
legală şi administrarea patrimoniului său (art. 31). Se remarcă consacrarea expresă de către
prevederile Legii nr. 272/2004 a necesităŃii menŃinerii relaŃiilor personale dintre părinŃi şi copii ca
mijloc, de altfel inerent şi incontestabil, pentru bunăstarea materială şi spirituală de care trebuie să
aibă parte orice copil. În completarea şi consolidarea dispoziŃiilor de mai sus, art. 33 din lege
dispune imposibilitatea separării copilului de părinŃii săi sau de unul dintre ei, impotriva voinŃei
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acestora, cu excepŃia cazurilor expres şi limitativ prevăzute de lege, sub rezerva revizuirii judiciare
şi numai dacă acest lucru este impus de interesul superior al copilului, iar art. 34 instituie atribuŃia
serviciului public de asistenŃă socială de a adopta toate măsurile necesare pentru depistarea precoce
a situaŃiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinŃii săi (alin. 1). De asemenea, se
mai prevede obligativitatea acordării în prealabil, în cazul oricărei separări a copilului de părinŃii
săi, precum şi în situaŃia oricărei limitări a exerciŃiului drepturilor părinteşti, a serviciilor şi
prestaŃiilor prevăzute de lege, cu accent deosebit pe informarea corespunzătoare a părinŃilor,
consilierea acestora, terapie sau mediere, acordate în baza unui plan de servicii (alin. 2).
În absenŃa temporară sau definitivă a ocrotirii părinteşti, sau în situaŃia în care în scopul
protejării intereselor sale, minorul nu poate fi lăsat în grija acestora. el are dreptul la protecŃie
alternativă, aceasta incluzând instituirea tutelei, măsurile de protecŃie specială prevăzute de legea
menŃionată, adopŃia (art. 39). Aceste măsuri, conform dispoziŃiilor art. 55 din Legea nr. 272/2004,
sunt: plasamentul copilului, plasamentul copilului în regim de urgenŃă şi supravegherea specializată.
Un alt act normativ cu impact general asupra tuturor copiilor este Codul Familiei. Acesta
reglementează ocrotirea părintească în Titlul al III-lea, Capitolul I, SecŃiunea I „Drepturile şi
îndatoririle părinŃilor faŃă de copii minori” (art. 97-112), tutela minorului (art. 113-141) şi curatela
acestuia [art. 132, 133 alin. (1); art. 139; art. 146; art. 152 lit. c)].
În scopul asigurării unui mediu familial adecvat creşterii şi dezvoltării armonioase a
copilului aflat în situaŃii speciale şi apreciindu-se că o protecŃie eficientă care se poate acorda
acestuia este aceea a unei noi familii care îi va putea oferi dragostea şi ocrotirea de care are nevoie,
a fost adoptată şi Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopŃiei [18]. AdopŃia a fost
definită în literatura de specialitate ca fiind operaŃiunea juridică prin care, la iniŃiativa şi cu
consimŃământul persoanelor implicate, având încuviinŃarea instanŃei, ia naştere rudenia civilă dintre
adoptat, descendenŃii săi, pe de o parte, şi adoptator (adoptatori) şi rudele acestora, pe de altă parte,
concomitent cu stingerea rudeniei fireşti care lega adoptatul şi descendenŃii săi de părinŃii fireşti ai
adoptatului şi de rudele acestora [19].
AdopŃia poate fi, în condiŃiile legii menŃionate, internă şi internaŃională, remarcându-se însă
că adopŃia internaŃională a copilului care are domiciliul în România, este permisă numai în cazul în
care adoptatorul sau unul dintre soŃii din familia adoptatoare care domiciliază în străinătate este
bunicul copilului pentru care a fost admisă deschiderea procedurii adopŃiei interne (art. 39 din
Legea 273/2004); iar adopŃia internaŃională a copilului care are domiciliul în străinătate,
adoptatorul sau familia adoptatoare având domiciliul în România, este supusă dispoziŃiilor art. 3033 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaŃional privat (art.
42 din Legea 273/2004).
Pe plan extern se remarcă instituirea mai multor documente internaŃionale în scopul
reglementării drepturilor copiilor.
Unul dintre cele mai importante documente internaŃionale privind drepturile copilului este
ConvenŃia NaŃiunilor Unite cu privire la drepturile copilului (1989). Această convenŃie consfinŃeşte
prin dispoziŃiile sale o nouă atitudine faŃă de copil, subliniind faptul că orice copil este o
individualitate înzestrată încă de la naştere cu toate drepturile umane. Potrivit ConvenŃiei, copilul
are nevoie, dar are şi dreptul la o protecŃie specială [20], la o protecŃie adecvată trebuinŃelor sale şi
mai ales impune ca măsurile pentru realizarea acestei ocrotiri să se refere la toŃi copii nu numai la
cei în dificultate, şi indiferent de rasa, sexul, religia sau naŃionalitatea acestora.
Aceste principii promovate de ConvenŃie stau şi la baza politicii Ńării noastre cu privire la
protecŃia copilului, în perioada de după 1989 [21].
DispoziŃiile art. 9 din aceeaşi ConvenŃie dispun obligaŃia statelor părŃi de a veghea „ca nici
un copil să nu fie separat de părinŃii săi împotriva voinŃei acestora, exceptând situaŃia în care
autorităŃile competente decid, sub rezerva revizuirii judiciare şi cu respectarea legilor şi a
procedurilor aplicabile, că această separare este în interesul suprem al copilului.” De asemenea,
este stabilit şi dreptul copilului care a fost separat de ambii părinŃi sau de unul dintre ei de a
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întreŃine relaŃii personale şi contacte directe cu cei doi părinŃi ai săi, în mod regulat, cu excepŃia
situaŃiei în care acest lucru contravine interesului suprem al copilului; dar şi dreptul copilului la
reîntregirea familiei atunci când unii dintre părinŃi sunt în străinătate (art. 10). Conform
prevederilor art. 20 se instituie dreptul la protecŃie şi asistenŃă specială din partea statului a copilului
care este, temporar ori permanent, lipsit de mediul său familial sau care, pentru protejarea
intereselor sale, nu poate fi lăsat în acest mediu. De asemenea, se mai precizează că „Statele părŃi,
în conformitate cu legislaŃia lor naŃională, vor asigura protecŃie alternativă pentru un astfel de
copil”.
Dar, se mai precizează în art. 41 din ConvenŃie că nici o dispoziŃie din prezenta ConvenŃie
nu aduce atingere prevederilor mai favorabile pentru realizarea acestor drepturi ale copilului,
prevederi care pot figura: în legislaŃia unui stat parte sau în dreptul internaŃional în vigoare pentru
statul respectiv.
ConvenŃia privind competenŃa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu
privire la răspunderea părintească şi măsurile pentru protecŃia copiilor [22] încheiată la Haga în
octombrie 1996 se aplică copiilor din momentul naşterii lor şi până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Prin această ConvenŃie au fost stabilite drepturi, responsabilităŃi părinteşti şi măsuri de protecŃie a
copilului.
Printre măsurile prevăzute de ConvenŃie privind protecŃia drepturilor copilului se remarcă:
- atribuirea, exerciŃiul şi restrângerea, totală sau parŃială, a răspunderii părinteşti, precum şi
delegarea acesteia;
- dreptul de încredinŃare, inclusiv dreptul privind ocrotirea persoanei copilului şi dreptul de a
hotărî asupra locului de reşedinŃă al copilului, precum şi dreptul de vizită, inclusiv dreptul de a duce
copilul pentru o perioadă determinată, într-un alt loc decât reşedinŃa sa obişnuită;
-tutela, curatela şi alte institutii similare acestora.
Alt document important în domeniu este ConvenŃia europeană asupra exercitării
drepturilor copiilor [23]. Aceasta stabileşte dreptul copilului de a participa efectiv în luarea
deciziilor privitoare la procedurile familiale care îi interesează. Copiii au astfel dreptul să ceară şi să
primească toate informaŃiile care îi vizează, să fie consultaŃi înainte de luarea oricărei decizii în ceea
ce îi priveşte.
DispoziŃii relevante cu privire la ocrotirea drepturilor copiilor vizează şi Carta Socială
Europeană revizuită [24]. În acest sens aceasta reglementează anumite aspecte precum:
consolidarea dreptului copiilor şi tinerilor la protecŃie economicã şi socialã (art. 7); protecŃie
socială, juridică şi economică a familiei (art. 16); protecŃie socială, juridică şi economică a copiilor
(art. 17); facilitarea reîntregirii familiei lucrătorului migrant autorizat să se stabilească pe teritoriul
său (pct. 6 al art. 19).
ConvenŃia asupra relaŃiilor personale care privesc copii [25] din 15 mai 2003 de la
Strasbourg este un alt document semnificativ în materie. Aceasta vizează relaŃiile personale dintre
un copil şi părinŃii săi, în art. 4 prevăzându-se că relaŃiile personale prevăzute de acest document nu
pot fi restrânse sau excluse decât atunci când acest lucru este necesar în interesul superior al
copilului.
În ceea ce priveşte categoria actelor normative specifice care reglementează protecŃia
copiilor ai căror părinŃi au migrat la muncă în străinătate [26], se remarcă pe plan intern Ordinul
219/2006 privind activităŃile de identificare, intervenŃie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiŃi
de îngrijirea părinŃilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate. Acest act
normativ se aplică copilului lipsit de grija ambilor părinŃi în situaŃia în care aceştia sunt plecaŃi la
muncă în străinătate, părintelui în cazul familiilor monoparentale, precum şi copilului lipsit de grija
părintelui care, prin hotărâre judecătorească, are obligaŃia creşterii şi educării acestuia, dar şi
copiilor ai căror părinŃi notifică instituŃiilor competente potrivit acestui act normativ intenŃia de a
pleca la muncă în străinătate.
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DispoziŃiile art. 1 din acest ordin stabilesc instituŃiile şi persoanele care deŃin prerogativa
identificării copiilor ai căror părinŃi se află la muncă în străinătate. Aceste instituŃii şi persoane sunt:
Serviciile publice de asistenŃă socială organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor (SPAS),
persoanele cu atribuŃii de asistenŃă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale,
precum şi direcŃiile generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului de la nivelul sectoarelor
municipiului Bucureşti.
InstituŃiile şi persoanele abilitate menŃionate vor trebui să elaboreze un raport de evaluare
iniŃială (REI) pentru fiecare copil identificat întruna dintre situaŃiile amintite. Atunci când din REI
reiese că acel copil se află în situaŃie de risc, SPAS, persoanele cu atribuŃii de asistenŃă socială din
aparatul propriu al consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială unde se află
copilul, precum şi direcŃiile generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului de la nivelul
sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaŃia întocmirii planului de servicii, în vederea prevenirii
separării copilului de familie, plan care trebuie să prevadă în mod obligatoriu modalităŃile de
menŃinere a relaŃiilor personale ale copilului cu părinŃii, precum şi tipul de servicii de consiliere
psihologică de care va beneficia copilul (art. 4).
Etapa următoare va depinde de aprecierile care reies din REI. Astfel, dacă REI propune
consilierea familiei/persoanei la care se află copilul în întreŃinere şi îngrijire şi oferirea de servicii
de suport, la propunerea asistentului social sau a persoanei cu atribuŃii de asistenŃă socială care a
instrumentat cazul, în planul de servicii se va decide cu privire la serviciile de suport pe care
comunitatea le poate oferi (art. 5). Spre deosebire de situaŃia anterioară, atunci când se consideră că
este în pericol dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului aflat în situaŃia
prevăzută la art. 1 va trebui sesizată, de către instituŃiile şi persoanele cu atribuŃii de asistenŃă
socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale abilitate din unitatea administrativteritorială unde se află copilul, direcŃia generală de asistenŃă socială şi protecŃia copilului, pentru
instituirea unei măsuri de protecŃie specială asupra copilului (art. 6).
Conform dispoziŃiilor art. 7 alin. (1) din Ordinul 219/2006 SPAS, persoanele cu atribuŃii de
asistenŃă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din unitatea administrativteritorială unde se află copilul, precum şi direcŃiile generale de asistenŃă socială şi protecŃia
copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaŃia reevaluării situaŃiei copiilor
cu părinŃi plecaŃi la muncă în străinătate pentru care au fost întocmite REI, la fiecare 3 luni.
În scopul protecŃiei fizice şi juridice a copiilor care urmează să rămână în Ńară, prin
dispoziŃiile art. 9 se impune SPAS, persoanelor cu atribuŃii de asistenŃă socială din aparatul propriu
al consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială unde se află copilul, precum şi
direcŃiilor generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului
Bucureşti obligaŃia asigurării unor acŃiuni de informare la nivelul comunităŃii în ceea ce priveşte
posibilităŃile legale de care pot dispune părinŃii care pleacă la muncă în străinătate (art. 9).
Ordinul în discuŃie instituie prin art. 10 alin. (1) şi obligaŃia cetăŃenilor români care au copii
minori în îngrijire şi doresc obŃinerea unui contract de muncă în străinătate de a notifica
SPAS/primăriei de domiciliu intenŃia de a pleca la muncă în străinătate, precum şi de a nominaliza
persoana în întreŃinerea şi îngrijirea căreia vor rămâne copii.
Dintre documentele internaŃionale care reglementează protecŃia a copiilor cu părinŃi plecaŃi
la muncă în străinătate se remarcă RezoluŃia Parlamentului European din 12 martie 2009 referitoare
la copiii migranŃilor, care sunt lăsaŃi în Ńara de origine [27].
Acesta constatând amploarea fenomenului migraŃiei (migraŃia forŃei de muncă a crescut în
mod constant în ultimul deceniu, majoritatea migranŃilor internaŃionali, 64 de milioane, având în
prezent reşedinŃa în Uniunea Europeana se subliniază în acest document), numărul mare de copii
afectaŃi de această migraŃie, număr care reiese în cazul României din studiul realizat de UNICEF şi
AsociaŃia Alternative Sociale (în România, în 2008, în cazul a aproximativ 350 000 copii, unul
dintre părinŃi lucra în străinatate, iar în cazul a aproape 126 000, ambii părinŃi), dar şi consecinŃele
potenŃial negative (precum riscul unor deficienŃe generalizate în îngrijire, în ceea ce priveşte
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sănătatea fizică şi mintală, precum şi al unor efecte legate de sănătatea mintala, cum ar fi: depresie;
neutilizarea timpului liber pentru joacă si dezvoltare) care pot fi generate de plecarea părinŃilor lor
la muncă în străinătate, impune următoarele măsuri:
1. Comisiei să întreprindă un studiu de evaluare a dimensiunilor, la nivelul U. E., ale
fenomenului reprezentat de copiii migranŃilor care sunt lăsaŃi în Ńara de origine şi să adune date la
nivelul U. E. cu privire la acest fenomen;
2. statelor membre să adopte măsuri în vederea îmbunătăŃirii situaŃiei copiilor lăsaŃi în Ńara
de origine de către părinŃii lor şi să le garanteze dezvoltarea normală în ceea ce priveşte educaŃia şi
viaŃa socială;
3. statelor membre să îşi declare bunele intenŃii pentru prevenirea efectelor dăunătoare
asupra familiilor, în special asupra copiilor, cauzate de despărŃirea de părinŃi, precum şi de
distanŃele care îi separă de aceştia;
4. statelor membre să furnizeze informaŃii mai bune migranŃilor cu privire la drepturile pe
care aceştia, împreună cu membrii familiilor lor, le au în ceea ce priveşte libera circulaŃie şi cu
privire la informaŃiile disponibile la nivel naŃional şi european referitoare la locuitul în străinătate şi
la termenii şi condiŃiile aferente ocupării unui loc de muncă în alt stat membru;
5. Comisiei să propună tuturor părŃilor interesate aplicarea adecvată a mijloacelor deja
existente de sprijinire a migranŃilor, precum şi a copiilor acestora care au rămas în Ńara de origine;
6. Comisiei şi statelor membre să implice în mod activ partenerii sociali şi ONG-urile în
acŃiuni ce au drept scop îmbunătăŃirea situaŃiei copiilor migranŃilor.
De asemenea, Parlamentul European, în scopul îmbunătăŃirii situaŃiei copiilor în cauză, are
în vedere coroborarea eforturilor tuturor instituŃiilor abilitate precum: Consiliul, Comitetul
Regiunilor, Comitetul Economic şi Social European, guvernele şi parlamentele statelor membre şi
partenerii sociali în vederea aplicării acestui document.
3. Efectele plecării părinŃilor la muncă străinătate asupra copiilor rămaşi acasă
Copii constituie viitorul unei naŃiuni. Din punct de vedere juridic, termenul de copii
desemnează persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au dobândit capacitatea deplină de
exerciŃiu, în condiŃiile legii [art. 4 lit. a) din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea
drepturilor copilului]. Pentru creştere şi dezvoltare armonioasă aceştia necesită protecŃie atât din
partea părinŃilor, care deŃin cea mai mare responsabilitate în acest caz, cât şi din partea tuturor
factorilor decizionali cu atribuŃii în domeniu: statul prin instituŃiile si serviciile abilitate organizate
la nivel central şi local, instituŃiile neguvernamentale etc.
Dragostea şi sprijinul necesar copiilor pentru creşterea, dezvoltarea şi educarea lor are ca
izvor primordial incontestabil mediul familial, precum reiese şi din reglementările naŃionale şi
internaŃionale în domeniu. Există însă situaŃii, cum este şi cea a copiilor cu părinŃi plecaŃi la muncă
în străinătate la care ne referim în acest material, în care minorii sunt lipsiŃi de ocrotirea părintească
nemijlocită a unuia sau a ambilor părinŃi, membri familiei extinse cărora le sunt încredinŃaŃi copiii
neputând suplini absenŃa părinŃilor. Efectele generate de absenŃa unuia sau ambilor părinŃi plecaŃi la
muncă în străinătate asupra copiilor sunt deosebit de grave, ele constituind obiectul a diverse studii
în ultimii anii.
În acest sens, din studiul Impactul migraŃiei părinŃilor asupra copiilor rămaşi acasă [28]
realizat în anul 2007 de OrganizaŃia SalvaŃi Copiii reies o serie de efecte negative generate de
plecarea părinŃilor la muncă în străinătate asupra copiilor lor. Astfel, în ceea ce priveşte hrana,
îngrijirea personală, starea de sănătate a copiilor care au unul sau ambii părinŃi plecaŃi la muncă în
străinătate cercetarea calitativă a relevat următoarele:
- o parte din copiii aflaŃi în această situaŃie s-a dovedit a se hrăni mai puŃin sănătos;
- pregătirea hranei revine de cele mai multe ori în grija adolescentelor, tinerelor fete,
activitate care le consumă din timpul de şcoală şi de pregătire a temelor, cât şi din timpul liber.
Aspecte relevante au fost reliefate şi cu privire la comunicarea existentă între copii şi cei în
grija cărora aceştia au rămas. Se remarcă în acest sens:
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- mai ales adolescenŃii resimt nevoia unei comunicări constante şi apropiate cu un părinte
sau cu o rudă în care să găsească un sprijin în cazul în care trebuie să ia anumite decizii considerate
a fi foarte importante pentru viaŃa lor;
- apar probleme de comunicare în special între copii şi bunici, percepute a fi cauzate de
diferenŃa foarte mare între sistemul de valori adoptat de fiecare, de stilul de viaŃă diferit şi de
capacitatea redusă a celor în vârstă de a se adapta noilor valori sociale, stilurilor de viaŃă moderne,
apropiate de tineri;
- problemele de comunicare apărute s-au evidenŃiat a fi mai grave în cazul tinerilor
adolescenŃi, asupra cărora bunicii nu reuşesc în general să aibă control;
- adolescentele par a se adapta mai uşor în relaŃionarea cu bunicii, însă percep a avea nevoie
de o comunicare mai strânsă şi mai deschisă cu ei, aşa cum o aveau cu mama.
În ceea ce priveşte educaŃia, rezultatele focus-grupurilor şi interviurilor au pus în evidenŃă
următoarele aspecte:
- printre adolescenŃi, mai ales printre băieŃii, care au ambii părinŃi plecaŃi la muncă în
străinătate, există tendinŃa de a abandona scoala;
- de asemenea tot printre adolescenŃi, atât fete cât si băieŃi, se manifestă tendinŃa de
absenteism. Există cazuri de tineri cu părinŃi plecaŃi la muncă în străinătate care acumulează foarte
multe absenŃe la scoală, fiind chiar în prag de exmatriculare;
- atât la cei mici, cât si la cei mari se observă o scădere a interesului acordat şcolii şi temelor
pentru acasă, pe fondul unei lipse de control din partea unui adult cu autoritate asupra lor;
- cei mici şi uneori şi adolescenŃii întâmpină dificultăŃi în realizarea temelor acasă şi a
înŃelegerii materiei predate la şcoală, resimŃind nevoia unui ajutor din partea unui adult care să se
poată implica în această activitate/care să le acorde asistenŃă în lipsa părinŃilor;
- în familiile unde mama este cea plecată, fetele consumă o mare parte din timpul lor cu
activităŃile de îngrijire a gospodăriei, uneori în detrimentul programului şcolar şi pregătirii temelor.
Referitor la dreptul la opinie şi participare, în materialul în discuŃie s-au constat
următoarele aspecte:
- copilului, indiferent de vârstă, îi este acordat în mică măsură dreptul la participare la
decizia părinŃilor de a pleca să muncească în străinătate;
- cei mici, copiii până în 12-13 ani, nu numai că nu sunt consultaŃi în decizia părinŃilor de a
pleca de acasă pentru o anumită perioadă, dar de cele mai multe ori aceştia nu sunt nici măcar
informaŃi despre plecare, decât în momentul în care aceasta se întâmplă.
Efectele dăunătoare cu care se confruntă copiii ca urmare a migraŃiei părinŃilor la muncă în
străinătate reies şi din Raportul copiilor privind respectarea drepturilor copiilor în România [29],
material întocmit de Cosiliul Copiilor SPUNE!, cu spijinul direcŃiilor generale de asistenŃă socială
şi protecŃia copilului (DGASPC), inspectoratelor şcolare judeŃene, precum şi al altor instituŃii de
la nivel judeŃean şi local. Astfel, s-a constatat că la orice vârstă copiii resimt acut lipsa
părinŃilor. Aceştia se simt abandonaŃi de părinŃi pentru o viaŃã materială mai bună. Copiii îşi doresc
ca părinŃii să fie aproape de ei, indiferent de greutăŃile materiale cu care se confruntă. Copiii au
nevoie de dragostea părinŃilor şi aceasta nu are preŃ.
O altă dificultate întâmpinată de copiii ai căror părinŃi sunt plecaŃi la muncă în străinătate
este, conform studiului în discuŃie, asumarea de timpuriu a mai multor responsabilităŃi. Aceşti copii
sunt nevoiŃi să se maturizeze mai repede.
De asemenea, lăsarea uneori a copiilor în grija unor persoane care nu se implică în educaŃia
lor la fel ca propriii părinŃi poate genera, conform studiului amintit, integrarea acestora în cercuri
inadecvate de prieteni, cu consecinŃe grave, precum abandonul şcolar, abuzul de alcool, tutun şi
chiar stupefiante.
Alte date îngrijorătoare reies din materialul Analiză la nivel naŃional asupra fenomenului
copiilor rămaşi acasă prin plecarea părinŃilor la muncă în străinătate 2008 elaborat de UNICEF în
colaborare cu alte instituŃii abilitate. Astfel, în cazurile în care copilul este separat temporar de
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mamă, controlul asupra acestuia este mult mai slab, în 5% din cazuri aduŃii care îl au în grijă
afirmând că se întâmplă des să nu ştie exact cum îşi petrece copilul timpul în afara casei. Deşi
percepŃia adulŃilor din gospodăriile de migranŃi referitoare la efectele globale ale plecării părinŃilor
asupra comportamentelor copiilor creditează mai degrabă ipoteza efectelor pozitive prin
responsabilizarea acestora, identificarea unor situaŃii concrete susŃin ipoteza unor efecte negative ce
apar în cazul unor copii mai vulnerabili: suferinŃa foarte mare a copiilor din cauza plecării părinŃilor
(39% dintre mentiunile părinŃilor); efecte la nivel emoŃional, copilul devenind mai închis în sine
(10%); copiii au început să piardă mai mult timp în faŃa calculatorului sau televizorului (10%), să
fie mai obraznici, mai neascultători (7%) sau au început să neglijeze şcoala (7%). Îngrijorător este
faptul că 2% dintre gospodăriile cu actuali migranŃi menŃionează că cel puŃin unul dintre copii a
renunŃat să mai meargă la şcoală, această situaŃie fiind mai frecventă în cazul familiilor cu mame
plecate (5%). În 0,4% dintre cazuri, adulŃii afirmă că unul dintre copiii din familie a avut probleme
cu poliŃia deoarece a comis o infracŃiune. În cele mai multe dintre situaŃii, plecarea mamei
exacerbează aceste efecte asupra comportamentului copilului: în 50% din cazuri se menŃionează
suferinŃa copilului, în 16% din cazuri copilul a devenit mai închis în sine, performanŃele şcolare au
fost afectate în14% din cazuri, iar în 2% din cazuri unul dintre copii a comis o infracŃiune.
4. Măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale plecării părinŃilor la muncă în
străinătate asupra copiilor rămaşi acasă
Sesizând amploarea fenomenului copiilor rămaşi acasă în urma plecării părinŃilor lor la
muncă în străinătate, instituŃiile abilitate încă din anul 2007 au încercat să ia măsuri pentru
contracararea efectelor negative generate de acestă migraŃie. Astfel, Proiectul 3 „dezvoltarea reŃelei
de servicii specializate pentru copiii ai căror părinŃi sunt plecaŃi la muncă în străinătate” [30] din
Programul de interes naŃional pentru 2007 prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 289/2007 pentru
aprobarea „programelor de interes naŃional în domeniul protecŃiei drepturilor copilului” [31], îşi
propune să prevină neglijarea copiilor ai căror părinŃi sunt plecaŃi la muncă în străinătate şi să-i
ajute pe aceştia să menŃină relaŃiile cu familia, prin:
- prevenirea şi combaterea neglijării copilului, sub orice formă, precum şi a fenomenelor
care pot determina instituirea unor măsuri de protecŃie specială;
- crearea şi dezvoltarea de servicii specializate pentru reabilitarea şi protecŃia specială a
copiilor victime ale neglijării, în vederea îmbunătăŃirii şanselor acestora de dezvoltare deplină şi
armonioasă;
- combinarea eforturilor la nivelul direcŃiilor generale de asistenŃă socială şi protecŃia
copilului, prin dezvoltarea unui set de proceduri şi formarea echipelor multidisciplinare şi interinstituŃionale, inclusiv consilii comunitare consultative, care intervin în aceste cazuri referitoare la
neglijarea copiilor ai căror părinŃi sunt plecaŃi la muncă în străinătate;
- dezvoltarea unui set de măsuri şi proceduri destinate copiilor ai căror părinŃi sunt plecaŃi la
muncă în străinătate, care să faciliteze dobândirea abilităŃilor necesare pentru integrarea lor
educaŃională, ocupaŃională şi socială;
- sensibilizarea opiniei publice în vederea îmbunătăŃirii atitudinii şi comportamentului
general privind problematica specifică a neglijării copiilor ai căror părinŃi sunt plecaŃi la muncă în
străinătate etc.
Problematica ocrotirii adecvate a copiilor afectaŃi de plecarea părinŃilor la muncă în
străinătate este reglementată şi de Strategia naŃională pentru protecŃia copilului şi promovarea
drepturilor copiilor (2006-2013). Printre Ńintele Strategiei se remarcă: copiii confruntaŃi cu riscul
separării de părinŃi; separaŃi de părinŃi; tinerii beneficiari ai unei forme de protecŃie; copiii care sunt
victime ale abuzului, neglijenŃei sau exploatării.
Propuneri pertinente de îmbunătăŃire a situaŃiei categoriei de copii în discuŃie se regăsesc şi
în Raportul de evaluare al InspecŃiei sociale privind „Monitorizarea planurilor de măsuri de
susŃinere/protecŃie a copiilor ai căror părinŃi sunt plecaŃi la muncă în străinătate” [32]. Printre
aceste propuneri se remarcă:
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- revizuirea Ordinului secretarului de stat al AutorităŃii NaŃionale pentru ProtecŃia
Drepturilor Copilului nr. 219/2006, inclusiv cu stabilirea unor sancŃiuni, prin consultarea tuturor
actorilor publici şi privaŃi cu expertiză relevantă în domeniu;
- elaborarea unei metodologii specifice de intervenŃie în cazurile de copii cu părinŃii plecaŃi
la muncă în străinătate;
- îmbunătăŃirea şi consolidarea mecanismelor de monitorizare şi de raportare la nivel local,
cu accent pe Serviciile Publice de AsistenŃă Socială prin înfiinŃarea de servicii specializate de
consiliere, asistenŃă juridică, psiho-socială a copiilor, cât şi a familiilor acestora, de monitorizare a
situaŃiei copiilor ai căror părinŃi sunt plecaŃi la muncă în străinătate;
- întărirea capacităŃii serviciilor publice şi private de asistenŃă socială la nivel naŃional şi
perfecŃionarea personalului de specialitate în vederea gestionării acestor situaŃii;
- creşterea gradului de informare şi conştientizare a efectelor negative ale migraŃiei asupra
copiilor a tuturor factorilor implicaŃi (autorităŃi centrale şi mai ales locale, părinŃi, şcoala, etc.),
- crearea unor echipe pluridisciplinare (sau funcŃionarea corespunzătoare a celor deja
existente, cum ar fi structurile Consultative Comunitare) în vederea culegerii unor date exacte din
teritoriu, colaborarea directă cu cadrele didactice din unităŃile de învăŃământ sau cu alte instituŃii
prin încheierea unor protocoale de colaborare între instituŃiile interesate de stoparea acestui
fenomen: Inspectoratul Şcolar, Inspectoratul JudeŃean de PoliŃie, Comisia de antidrog, Servicul de
probaŃiune, Autoritatea de sănătate publică etc.
În materialul METODOLOGIE asistenŃa socială, psihologică si juridică a copiilor rămaşi
singuri acasă ca urmare a plecării părinŃilor la muncă în străinătate [33] se pune accentul pe
necesitatea consilierii şi/sau psihoterapiei copiilor rămaşi singuri acasă.
Recomandări pentru diminuarea efectelor negative datorate lipsei temporare a părinŃilor, cât
si intervenŃia pentru cazurile care necesită acest lucru sunt prevăzute şi în studiul Impactul migraŃiei
părinŃilor asupra copiilor rămaşi acasă [34]. Printre aceste recomandări se remarcă: organizarea
unor campanii de informare şi conştientizare adresate părinŃilor; desfăşurarea unor campanii de
sensibilizare la nivelul comunităŃilor de români din Ńările de destinaŃie prin promovarea exemplelor
negative si pozitive legate de evoluŃia copiilor în lipsa părinŃilor, acŃiuni derulate prin intermediul
bisericii, ONG-urilor din acele Ńări şi al consulatelor României; dezvoltarea serviciilor de consiliere
pentru persoanele care au în îngrijire copii cu ambii părinŃi plecaŃi; extinderea programelor de tipul
Şcoală după Şcoală; dezvoltarea mai multor cluburi destinate copiilor cu scopul de a oferi acestora
modalităŃi benefice de petrecere a timpului liber.
Concluzii
În acest context, considerăm că este indeniabilă, pentru implementarea Strategiei care
vizează protecŃia şi promovarea drepturilor copiilor, prevenirea separării copiilor de familiile lor şi
conferirea unei protecŃii speciale pentru copiii separaŃi de părinŃii lor, existenŃa unei acŃiuni
concertate a tuturor factorilor cu atribuŃii în ocrotirea şi promovarea drepturilor copilului: părinŃi,
profesori, autorităŃi publice naŃionale şi locale, O.N.G-uri.
Pornind de la la premisa că motivul determinant al migraŃiei adulŃilor este cel de natură
economică, apreciem că se impune ca instituŃiile publice abilitate, în scopul creării locurilor de
muncă, să-şi concentreze eforturile către dezvoltarea zonei rurale (prin investiŃii şi finanŃarea de
proiecte), dar şi sprijinirea mai intensă a întreprinderilor mici şi mijlocii [35].
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23. ConvenŃia europeană asupra exercitării drepturilor copiilor a fost adoptată la Strasboug la 25
ianuarie 1996 şi a intrat în vigoare la 10 iulie 2000;
24. Carta Socială Europeană revizuită a fost adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996 şi ratificată de
România prin Legea nr. 74 din 3 mai 1999, publicată în „ Monitorul Oficial al României” nr. 193
din 4 mai 1999;
25. ConvenŃia asupra relaŃiilor personale care privesc copii a fost ratificată de România prin Legea
nr. 87 din 2007, publicată în „Monitorul Oficial” nr. 257 din 17 aprilie 2007;
26. A se vedea şi C. Luca, „Cadrul legislativ privind problematica copiilor care sunt lipsiŃi de
îngrijirea părinŃilor pe perioada în care aceştia sunt plecaŃi la muncă în străinătate”, în Revista de
cercetare şi intervenŃie socială, vol. 15/2006, p. 185-191;
27. RezoluŃia Parlamentului European din 12 martie 2009 referitoare la copiii migranŃilor care sunt
lăsaŃi în Ńara de origine (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.);
28. Coordonator G. Alexandrescu, Impactul migraŃiei părinŃilor asupra copiilor rămaşi acasă,
Bucureşti, 2007, studiu elaborat de OrganizaŃia SalvaŃi copiii România, Bucureşti, 2007;
29. Consiliul Copiilor SPUNE!, Raportul copiilor privind respectarea drepturilor copiilor în
România adoptat la a doua ConferinŃă NaŃională SPUNE!, desfãşurată la Bucureşti între 30 mai şi
1 iunie 2007 (http://www.copii.ro/Files/raport_rom_);
30. M. Radu, I. Smith (AsociaŃia Casa Ioana), Combaterea sărăciei în rândul copiilor şi promovarea
incluziunii sociale a copiilor. Studiu privind politicile naŃionale, mai 2007, p.
17(http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/experts_reports/romania_1_20
07_ro.pd)
31. Hotărârea Guvernului nr. 289/2007 pentru aprobarea „programelor de interes naŃional în
domeniul protecŃiei drepturilor copilului” publicată în „Monitorul Oficial al României”, nr. 215 din
29 martie 2007;
32. Raportul de evaluare al InspecŃiei sociale privind „Monitorizarea planurilor de măsuri de
susŃinere/protecŃie a copiilor ai căror părinŃi sunt plecaŃi la muncă în străinătate”
(http://www.inspectiasociala.ro/_uploads/Raport);
33. C. Luca, N. D. AzoiŃei, N. Karacsony, Oana-Monica Lăcustă, Gh. Pascaru (coordonatori), A. S.
Gulei, METODOLOGIE asistenŃa socială, psihologică şi juridică a copiilor rămaşi singuri acasă
ca urmare a plecării părinŃilor la muncă în străinătate, Editura Terra Nostra, 2007. Acest material
a fost realizat în cadrul proiectului “Copiii singuri acasă - o problemă care ne priveşte pe toŃi!“
finanŃat de Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe. Proiectul a fost implementat de
AsociaŃia Alternative Sociale în parteneriat cu CoaliŃia Regională de AcŃiune Împotriva Efectelor
Negative ale MigraŃiei, Institutul de Cercetare şi Prevenire a CriminalităŃii, Colegiul NaŃional al
AsistenŃilor Sociali din România şi Inspectoratul JudeŃean al PoliŃiei de Frontieră Iaşi;
34. Coordonator G. Alexandrescu, op. cit.;
35. C. Boghicevici, I. N. Botiş, D. CreŃ, M. Nedelcu, F. Şipoş, Politici de ocupare a forŃei de
muncă, Editura „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2010, p. 99.
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CONTROLUL PARLAMENTAR ASUPRA GUVERNULUI
ÎN REGIMURILE POLITICE DEMOCRATICE
PARLIAMENTARY SCRUTINY OF GOVERNMENT IN
DEMOCRATIC POLITICAL REGIMES
Narcisa Mihaela STOICU
Facultatea de ŞtiinŃe Juridice din cadrul
UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş”Arad
Abstract
Analysis of parliamentary oversight function over the executive branch starts from the
premise that, beyond the constitutional regulations manifestations of parliamentary control, record
specific questions related to the type of political regime.
Parliamentary control is one of the great powers of legislative power. Its function is an
eminently political function, and finding the original source in the sovereign power of the people
who entrusted, through the representative office, his right to watch over the executive authorities'
activities and its representatives. Political nature of parliamentary control does not exclude liability
of the controlled training where it is noted that the law has been violated.
Key words: paliamentny control, guvernament, political regims
Cuvinte cheie: controlul parlamentar; guvern; regimuri politice
Control parlamentar priveşte controlul exercitat asupra întregii activităŃi desfăşurate de
autorităŃile publice şi în special controlul exercitat asupra puterii executive. Analizarea dispoziŃiilor
constituŃionale, a principiilor generale ale dreptului constituŃional şi a practicii altor state, relevă
faptul că, Guvernul îşi exercită atribuŃiile în limitele competenŃei ce i-a fost stabilită prin lege, iar
controlul parlamentar asupra activităŃii guvernului se realizează numai prin utilizarea mijloacelor şi
a metodelor înscrise în constituŃii [1]
Întregul demers ştiinŃific are la bază principiul separaŃiei puterilor în stat, a cărui esenŃă
constă în garantarea libertăŃilor fundamentale printr-o astfel de alcătuire a puterilor în stat, încât să
prevină ascendentul unei puteri asupra celeilalte şi să menŃină echilibrul între legislativ, executiv şi
judecătoresc. Astfel, din modul de structurare a atribuŃiilor specifice realizării funcŃiilor legislative, executive şi judecătoreşti - statului, se poate desprinde ideea că, nici una dintre
autorităŃile publice care exercită aceste funcŃii nu prevalează asupra celorlalte, ceea ce reprezintă o
modalitate adecvată de punere în aplicare a principiului separaŃiei puterilor în stat.
Necesitatea controlului parlamentar, asupra celor desemnaŃi să exercite politica naŃională,
izvorăşte pe de o parte din aplicarea mecanismului şi a filosofiei principiului separaŃiei puterilor în
stat, iar pe de altă parte, din principiul general al responsabilităŃii sociale a celor care conduc
destinele unui stat. Astfel, în aplicarea practică a principiului separaŃiei puterilor în stat este posibil
ca echilibrul dintre puteri să fie deteriorat, nu atât prin distribuirea competenŃelor celor trei puteri,
cât mai ales prin modul lor de exercitare care poate să conducă la abuzuri. În lupta pentru
respingerea tendinŃelor de dominaŃie ale unei puteri asupra alteia şi asigurarea echilibrului între
puterile statului, controlul parlamentar se dovedeşte a fi instrumentul cel mai eficient.
FuncŃia de control parlamentar este în acelaşi timp o consecinŃă nemijlocită a principiului
reprezentării, a necesităŃii exercitării suveranităŃii naŃionale prin intermediul reprezentanŃilor
naŃiunii, care au nu numai dreptul, ci şi obligaŃia de a controla desfăşurarea activităŃilor publice.
Privit astfel, controlul parlamentar se sprijină pe ideea de democraŃie şi îşi găseşte determinări
specifice în diferitele regimuri politice.
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În conturarea sferei controlului parlamentar, se poate constata la o primă vedere, că legile
fundamentale ale statelor pun accent pe răspunderea care revine guvernului în exercitarea
atribuŃiilor constituŃionale care privesc buna gestionare a banilor publici. În realitate însă, controlul
parlamentar nu se limitează numai la acest domeniu, ci se extinde şi la alte activităŃi de importanŃă
naŃională, mai ales a asupra acelora care dau expresie suveranităŃii naŃionale şi care fac din
parlament nu numai titularul voinŃei generale a poporului, ci şi instrumentul prin care titularul
suveranităŃii, controlează modul în care deciziile ce exprimă această voinŃă sunt aduse la
îndeplinire. În funcŃie de obiectul său, controlul parlamentar se extinde, de la controlul exercitat
asupra activităŃii guvernului, la controlul exercitat asupra şefului statului şi asupra administraŃiei
publice, şi priveşte, acele acŃiuni care cad sub incidenŃa constituŃiei şi a legilor adoptate de către
parlament.
Această funcŃie se realizează atât prin instituŃionalizarea responsabilităŃii ministeriale, cât şi
prin şi prin alte mijloace de control parlamentar, cum sunt: votul de încredere, moŃiunea de cenzură
la programul guvernului sau la o iniŃiativă a acestuia, constituirea unor comisii de anchetă,
întrebările sau interpelările unui membru al Guvernului, etc. În unele situaŃii, Parlamentul
funcŃionează ca un organ de jurisdicŃie, angajând, după caz, răspunderea civilă sau penală a
membrilor puterii executive care au săvârşit fapte ilicite în exerciŃiul atribuŃiilor lor (cum este în
Brazilia, S.U.A, Argentina , Italia), sau îşi constituie un tribunal extraordinar (cum este în FranŃa
pentru eventuala judecare a Preşedintelui Republicii).
Din compararea sistemelor politice se poate constata că guvernământul democratic,
presupune acordul exprimat de corpul electoral prin proceduri democratice periodice, că
parlamentele reprezintă naŃiunea, pe care acesta o delegă temporar membrilor adunării iar puterea
executivă îşi asumă răspunderea politică în faŃa parlamentului în regimurile parlamentare [2].
Regimurile politice parlamentare nu permit o separare a puterii între parlament şi guvern, ci
dimpotrivă, ele se bazează pe o împărŃire a puterii între legislativ şi executiv. Această împărŃire a
puterii în regimurile politice parlamentare, nu semnifică însă o dependenŃă reciprocă între cele două
puteri. Presupunerea că parlamentul este suveran exclude din start o interdependenŃă reală între
legislativ şi executiv. Puterea de a dizolva parlamentul este în general o atribuŃie a şefului statului şi
nu poate să fie echivalată cu puterea parlamentului asupra guvernului. Prima reprezintă o atribuŃie
sporadică, cea de-a doua presupune un control continuu asupra fiecărui act al puterii executive. Am
putea spune că, în cadrul acestor regimuri politice, guvernele trebuie să fie desemnate, susŃinute şi
eventual lipsite de votul parlamentului. Însă, această dependenŃă a guvernului de parlament, nu
explică de ce în practică, sistemele parlamentare prezintă guverne puternice sau slabe, stabilitate sau
instabilitate politică. Varietatea sistemelor parlamentare se explică prin multitudinea de raporturi
care se nasc între executiv şi legislativ[3], începând cu acordarea votului de încredere guvernului şi
terminând cu demiterea acestuia ca urmare a iniŃierii şi aprobării unei moŃiuni de cenzură împotriva
sa.
Regimul parlamentar ar putea fi redus la cel puŃin două caracteristici esenŃiale: un executiv
bifurcat - alcătuit din şef de stat care nu răspunde din punct de vedere politic şi un guvern numit de
şeful statului care răspunde pentru întreaga sa activitate în faŃa parlamentului -, şi o colaborare între
puterea legislativă şi cea executivă – garantată prin dreptul şefului statului de a dizolva parlamentul
şi prin obligaŃia guvernului de a demisiona atunci când pierde încrederea parlamentului [4].
Responsabilitatea politică a guvernului reprezintă caracteristica esenŃială a regimului
parlamentar. Această responsabilitate politică asociată cu dreptul de dizolvare conduce la găsirea
unor soluŃii atunci când intervine un conflict între guvern şi majoritatea parlamentară din care
provine. Într-adevăr, dacă intervine un astfel de conflict, utilizarea responsabilităŃii politice a
guvernului poate conduce la constituirea unui nou guvern, care va avea încrederea majorităŃii, în
timp ce dizolvarea parlamentului, poate conduce la formarea unei noi majorităŃi parlamentare.
Utilizând unul dintre cele două procedee se va restabili acordul dintre guvern şi majoritatea
parlamentară, fără riscul blocării instituŃiilor.
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Responsabilitatea politică a guvernului poate să aibă semnificaŃii distincte, în funcŃie de
organul care iniŃiază această procedură: guvernul sau parlamentul. În prima situaŃie este vorba
despre un mijloc de presiune aflat la îndemâna guvernului, care îşi angajează răspunderea politică
în faŃa parlamentului pentru un proiect de lege important sau pentru politica sa în general. În a doua
situaŃie, este vorba despre o modalitate de acŃiune a parlamentului asupra guvernului, membri
parlamentului depunând o moŃiune de cenzură.
AtribuŃia parlamentului de a determina demisia guvernului poate să fie exercitată de
majoritatea parlamentară. Guvernul aflat la putere provine din rândul majorităŃii parlamentare. Cu
cât majoritatea parlamentară este mai solidă, cu atât mai greu poate să fie angrenată răspunderea
politică a guvernului. Întâlnim însă şi situaŃii, în care multipartidismul împiedică alcătuirea unei
majorităŃi parlamentare stabile. În astfel de situaŃii, posibilitatea de antrenare a răspunderii politice
a guvernului poate să aparŃină, fie unei minorităŃi parlamentare fie unei majorităŃi parlamentare care
nu poate să constituie o alternativă la guvernul aflat în funcŃie.
Controlul parlamentar în regimurile politice care cunosc un executiv dualist, comportă
forme variate de realizare, precum: adresarea de întrebări membrilor guvernului, formularea de
interpelări, numirea unor comisii de anchetă şi de control parlamentar, prin iniŃierea şi aprobarea
unei moŃiuni de cenzură prin care se pune în cauză încrederea acordat iniŃial guvernului, etc.
În regimurile politice prezidenŃiale, executivul este unul monist, fiind alcătuit dintr-un
preşedinte şi o administraŃie publică subordonată acestuia, fără a se constitui un guvern responsabil
în faŃa parlamentului.
Sistemul prezidenŃial american este prezentat adesea ca un model de separare strictă a
puterilor în stat, „fiecare pare închis în funcŃia lui şi izolat în rolul său”[5].
În aceste regimuri politice, legitimitatea guvernului este conferită de către preşedintele
statului care este ales de către corpul electoral prin vot universal direct, fără a se ridica problema
acordări votului de încredere de către parlament guvernului. Alegerea secretarilor de către
preşedintele statului este supusă aprobării Senatului, fiind foarte rare situaŃiile în care aceasta este
respinsă. Aceleaşi reguli sunt aplicabile şi pentru numirea unor funcŃionari publici federali,
aprobarea Senatului fiind dată cu majoritatea de două treimi[6].
Cabinetul prezidenŃial este alcătuit din miniştri, secretari de stat, şefi de departamente,
numiŃi de preşedintele statului şi răspunzători politic numai în faŃa acestuia. Ei nu sunt membri ai
Congresului şi nu pot să participe la şedinŃele sale. În cadrul acestui regim politic nu se constituie
un organ colectiv, care să se întrunească în vederea luării unor hotărâri, ultimul cuvânt în luarea
deciziilor revenindu-i preşedintelui statului, nu secretarilor de stat. Miniştri nu formează un organ
colegial şi solidar, ci au sarcini şi atribuŃii proprii, fiecare dintre ei fiind însărcinaŃi să pună în
aplicare politica preşedintelui, care poate oricând să demită din funcŃie un ministru dacă consideră
necesar.
În lipsa unui organ colegial, nu se pune problema demisiei guvernului, însă este evident că
miniştri pot să demisioneze individual sau pot să fie demişi de către preşedinte. Astfel, în regimurile
politice prezidenŃiale, nu putem să vorbim despre existenŃa unui controlul parlamentar asupra
executivului, asupra preşedintelui statului. Preşedintele statului dispune de întreaga putere
guvernamentală, fiind atât şeful puterii executive, cât şi şeful administraŃiei federale, secretarii de
stat neavând nici o putere în faŃa şefului statului, fiind responsabili personal în faŃa acestuia.
Preşedintele statului este deci, titularul exclusiv al puterii executive în stat, îndeplinind în
acelaşi timp şi funcŃia de şef al statului şi pe cea de şef al guvernului, membri cabinetului
guvernamental fiind aleşi, numiŃi şi revocaŃi direct de către Preşedinte.
Regimurile politice semi-prezidenŃiale sau mixte, presupun un executiv bifurcat în care şeful
statului este ales în mod direct de către popor prin sufragiu universal şi un guvern numit de şeful
statului care provine din rândul majorităŃii parlamentare.
În analizarea tradiŃională a raporturilor dintre puteri se are în vedere diferenŃierea regimului
politic parlamentar de cel prezidenŃial. Există, însă, şi regimuri politice care nu se încadrează în nici
173

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ

ANUL VI, NR. 1 (20), MARTIE 2010

unul dintre regimurile politice clasice. Aceste regimuri politice au fost numite în doctrină regimuri
politice mixte sau regimuri politice semi-prezidenŃiale, deoarece combină elemente pe care le
împrumută de la regimurile politice parlamentare şi de la regimurile politice prezidenŃiale. În
general se împrumută aceleaşi elemente, astfel, de la regimurile parlamentare se împrumută:
existenŃa unui guvern colegial şi solidar, responsabil în faŃa parlamentului care este ales prin vot
universal direct, iar de la regimurile prezidenŃiale se împrumută: instituirea unui preşedinte ales prin
vot universal direct de către corpul electoral, având o autoritate sporită datorită modului de
desemnare, şi dispunând de importante prerogative stabilite prin constituŃii. În cazul regimului
semi-prezidenŃial, executivul este unul dualist, fiind alcătuit dintr-un preşedinte ales prin sufragiu
universal şi un guvern numit de şeful statului care trebuie să se bucure de încrederea
parlamentului[7]. Guvernul este condus de către un prim-ministru care deŃine o parte din puterea
executivă, atâta timp cât parlamentul nu şi-a exprimat neîncrederea în guvern. În practică, raportat
la puterile care sunt acordate preşedintelui prin constituŃii, aceste regimuri politice sunt mai
pronunŃate sau mai atenuante, putând să conducă la o personalizare a puterii ca în regimul politic
prezidenŃial sau la o coabitare între puteri ca în regimul politic parlamentar, atunci când
preşedintelui îi este opus un parlament de o altă coloratură politică [8].
Astfel, în cadrul regimului politic semi-prezidenŃial puterea este împărŃită: pe de o parte,
preşedintele împarte puterea cu un prim-ministru, iar pe de altă parte, primul-ministru trebuie să
obŃină sprijinul parlamentului în mod continuu. Guvernul este un organ colegial şi solidar condus de
către primul-ministru, aflându-se sub controlul puterii legislative de la numire şi până la încetarea
mandatului. ModalităŃile de control parlamentar sunt prevăzute în constituŃii, şi sunt extrem de
variate, precum: acordarea votului de încredere, întrebări, interpelări, comisii de anchetă, moŃiuni
simple, moŃiuni de cenzură, angajarea răspunderii guvernului şi chiar antrenarea răspunderii penale
a membrilor guvernului.
Trebuie să subliniem, însă, diferenŃele de funcŃionare care există între aceste tipuri de
regimuri politice. Dacă analizăm reglementările constituŃionale, ad literam, similitudinile sunt
evidente, preşedintele statului dispunând de puteri mai mult sau mai puŃin importante[9] . Dacă
luăm în considerare, realitatea politică, vom constata că anumiŃi preşedinŃi acŃionează peste puterile
lor constituŃionale sau că alŃi acŃionează în limitele permise de constituŃie. Din acest punct de
vedere, putem să afirmăm că regimurile mixte nu constituie, prin natura lor, o categorie omogenă.
Regimul politic directorial, este un regim politic hibrid, care nu poate fi încadrat în
tipurile clasice de regimuri politice, datorită particularităŃilor care rezultă din raporturile existente
între cele trei puteri ale statului.
În regimul politic directorial la fel ca în cel prezidenŃial, nu se cunoaşte instituŃia
responsabilităŃii politice a guvernului în faŃa parlamentului, puterea executivă fiind încredinŃată unui
organ colegial, alcătuit din şapte membri aleşi de puterea legislativă pentru o perioadă determinată.
Parlamentul exercită potrivit art. 169 din ConstituŃie „înalta supraveghere” asupra Guvernului
Federal şi a administraŃiei federale, fără să îşi poată exprima neîncrederea faŃă de guvern sau faŃă de
membri acestuia. Mai mult decât atât, actele executivului pot să fie anulate sau modificate oricând
de către puterea legislativă, iar dacă o propunere legislativă nu este adoptată în parlament nu este
necesar ca un membru al guvernului să-şi prezinte demisia. Prin faptul că, nu este consacrată
instituŃia responsabilităŃii politice a membrilor guvernului nu se ajunge la o consolidare a poziŃiei
executivului faŃă de legislativ[10], executivul prin chiar originea sa, fiind dependent de puterea
legislativă[11].
Concluzii
Controlul parlamentar reprezintă una din marile prerogative ale puterii legislative. FuncŃia
de control parlamentar este o funcŃie politică prin excelenŃă, găsindu-şi izvorul originar în puterea
suverană a poporului, care îşi încredinŃează, prin intermediul mandatului reprezentativ, dreptul său
de a veghea asupra activităŃii autorităŃilor executive şi a reprezentanŃilor săi. Natura politică a
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controlului parlamentar nu exclude antrenarea răspunderii juridice a celor controlaŃi atunci când se
constată că legea a fost încălcată.
Pe parcursul acestei lucrări, am încercat să arătăm care este importanŃa controlului
parlamentar în statul de drept, care sunt organele asupra cărora se exercită acest control parlamentar
şi care sunt modalităŃile efective de realizare a acestuia în regimurile politice democratice.
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Dynamics, Editura Cambridge University Press, Cambridge;
12. Duverger M., A New Political System Model: Semi-Prezidential Government, European Journal
of Political Research, vol. 8, no. 2 june/1998;
13. Ionescu C., Analiza fundamentelor teoretice şi politice ale controlului parlamentar. Studiu de
drept comparat, în Revista de Drept public, nr. 3/2006.
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III. RECENZII/REVIEWS
HERTA MŐLLER ŞI ROMÂNIA DE SUD –VEST
HERTA MÜLLER AND SOUTHERN ROMANIA
Francisc SCHNEIDER
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Rezumat
The plot of the book, which has a 100% Romanian subject, is set in the final period of the
past regime, with people who are pursued by the Securitate, but also by those which the regime
favoured, to which are added the common people scraping up a living.
Key words: South-Western Romania, Securitate, pursuit
Cuvinte cheie: România de sud-vest, securitate, urmărire
Romanul „ÎNCĂ DE PE ATUNCI VULPEA ERA VÂNĂTORUL” de Herta Müller
(Editura Humanitas – fiction, 2009), are o temă 100% românească; citind, recunoşti nu numai zona
ci şi majoritatea locaŃiilor la care se desfăşoară acŃiunile.
Nu acelaşi lucru se poate spune despre comuna în care s-a născut romanciera, recent laureată
a premiului Nobel pentru literatură. Cunosc teritoriul şi chiar comuna NiŃchidorf, referirile la acesta
sunt omise, desigur voit.
AcŃiunea romanului se desfăşoară în perioada finală a regimului ce s-a sfârşit în decembrie
1989, reflectând fidel starea zonei, condiŃiile politico -sociale şi economico - culturale ale
majorităŃii populaŃiei.
Tabloul ce ni se înfăŃişează este sumbru, clădirile stereotipe inspiră repulsie, zonele
nelocuite sălbăticite şi devastate, cea mai mare parte a populaŃiei prost îmbrăcată cu deprinderi
primitive, vicioase ce-şi duc traiul de azi pe mâine.
Pe acest fond apar câteva personaje pe care se axează acŃiunea vizând vorbe, scrieri şi
cântece ce ar ataca pe conducător şi regimul. Protagonişti sunt profesoara Adina, prietena ei ClarafuncŃionară, Pavel-ofiŃer superior la securitate, medicul Paul. La care se adaugă două învăŃătoare,
două funcŃionare, un soldat în termen, un director de intreprindere, un portar şi două femei de
serviciu, cât şi anonimi – muncitori, Ńărani, militari, în mare parte la securitate, miliŃieni, vagabonzi,
pietoni şi pasageri.
O altă caracteristică a romanului este simbolistica, începând cu titlul, vulpea semnificând
şiretenia, prefăcătoria, lipsa de scrupule, samavolnicia caracteristică organelor de represiune şi în
acelaşi timp animalul ce-şi înhaŃă prada, victima predestinată, urmărită şi cu ajutorul microfonului
implantat în blana ce împodobeşte locuinŃa victimei.
Alte simboluri sunt viermele, furnica, gândacii, molia, dar şi câinele, pisica, şoarecele şi nu
în ultimul rând dintele de aur şi autoturismul negru.
AcŃiunile sunt evidente, supravegherea şi urmărirea oamenilor şi cu precădere a celor care ar
putea să fie potrivnice regimului, la care se adaugă racolarea de informatori şi găsirea unor Ńapi
ispăşitori. În acelaşi timp sunt prezentate crâmpeie din viaŃa de huzur al celor favorizaŃi de regim,
amoralitatea lor, privilegiile de care se bucură.
Marea masă este descrisă cu greutăŃile vieŃii şi goana lor după mici satisfacŃii materiale dar
şi căutarea de plăceri la îndemână – mâncare, băutură, sex.
Stilul alert, cursiv, suspansurile cât şi rezolvările neaşteptate conferă o lectură interesantă în
ciuda temei obscure şi negativiste.
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CARLOS PARKER ALMONACID, SCRISORI DE ACREDITARE – CARTAS
CREDENCIALES, „VASILE GOLDIŞ” UNIVERSITY PRESS,
ARAD, 2008
CARLOS PARKER ALMONACID, LETTERS OF ACCREDITATION –
CARTAS CREDENCIALES, „VASILE GOLDIŞ” UNIVERSITY PRESS,
ARAD, 2008
Cristian BENłE
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Facultatea de ŞtiinŃe Umaniste, Politice şi Administrative
Abstract
The publishing of His Excellency, Mr. Carlos Parker Almonacid’s book Scrisori de
acreditare – Cartas credenciales, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2008, represents a good
opportunity for retying the connection between the Romanian and the European space and the
South American one. Carlos Parker affirms himself in this book as both a strong political voice and
a talented writer.
Key words: Latin America, accreditation letters, stories, freedom, revolution
Abstract: America Latină, scrisori de acreditare, povestiri, libertate, revoluŃie
Cartea ExecelenŃei Sale, Domnul Carlos Parker Almonacid,
ambasadorul statului Chile în România, intitulată Scrisori de
acreditare – Cartas credenciales şi apărută sub egida editurii
„Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2008, reprezintă un
adevărat eveniment editorial, atât pentru mediul intelectual
arădean, cât şi pentru cel naŃional. Publicarea acestei cărŃi
reprezintă în primul rând un pas necesar şi extrem de folositor pe
calea reînnodării unei legături pierdute aproape în întregime la
sfârşitul deceniului al optulea al secolului trecut cu tumultuosul şi
fascinantul spaŃiu al Americii Latine. Căci cartea ExecelenŃei Sale,
Domnul Carlos Parker Almonacid reprezintă în primul rând o
punte de legătură între cele două lumi, spaŃiul românesc şi cel sudamerican, liantul fiind reprezentat de însăşi distinsa personalitate a
autorului, atât de reprezentativă pentru intelectualitatea
efervescentă şi militantă a Americii Latine, dar în acelaşi timp
vădind şi o subtilă şi profundă cunoaştere a realităŃilor româneşti.
Carlos Parker s-a născut în noiembrie 1955 în oraşul Punta Arenas, oraş situat în
extremitatea meridională a statului Chile. De la vârsta de cincisprezece ani şi-a început activitatea
politică ca lider în asociaŃii studenŃeşti şi militant al unei organizaŃii politice de stânga, chiar în
timpul agitaŃiilor şi dramaticilor ani şaptezeci.
După lovitura militară care l-a răsturnat de la putere pe preşedintele Salvador Allende, la
vârsta de şaptesprezece ani, când era în ultima clasă de liceu, a fost luat prizonier şi a fost trimis
într-un lagăr de concentrare timp de aproape doi ani, unde a fost supus tortutilor şi privaŃiunilor.
O dată eliberat a refuzat exilul care îi fusese oferit şi a optat pentru continuarea studiilor
liceale, pentru ca mai apoi să intre la Universitatea Catolică din Valparaiso unde a absolvit licenŃa
în Istorie.
177

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ

ANUL VI, NR. 1 (20), MARTIE 2010

În ciuda durei experienŃe de represiune pe care a trăit-o, imediat după ce a fost admis la
Universitate şi-a reluat activitatea politică, intrând curajos în lupta împotriva dictaturii militare, ca
membru al unei puternice şi eroice mişcări studenŃeşti care, prin eforturile ei, a reprezentat
elementul cheie pentru încetarea dictaturii şi reinstaurarea, din 1989, a democraŃiei în Chile.
Mai târziu a terminat studiile masterale de RelaŃii InternaŃionale la Universitatea Chile şi a
lucrat în numeroase universităŃi, precum şi în diverse organizaŃii guvernamentale. În 1993 a fost
inclus în Ministerul Afacerilor Externe din Chile unde a avut funcŃia de expert în politică
multilaterală. În momentul în care, concurând pentru un post analog în Bulgaria, a fost desemnat
ambasador în România, Parker avea funcŃia de Director de Coordonare Regională.
Cartea de faŃă se prezintă sub forma unei colecŃii de nouă povestiri: Tranşarea animalului,
Cadavrul Politic, Ape tulburi, Candidatul Permanent, Scrisorile de Acreditare, Telefonul, Duşmani
prieteni, Coşmarul generalului López, Fum negru. Unul dintre principalele avantaje l-a reprezentat
editarea cărŃii în variantă bilingvă, română-spaniolă, ceea ce îi conferă o notă de originalitate. Este
de remarcat şi efortul depus de tânărul colectiv de traducători coordonat de Ilinca Ilian.
Autorul ni se prezintă în acest volum într-o dublă ipostază: cea de literat şi de om politic.
Cele două ipostaze nu se exclud reciproc, ci dimpotrivă, se completează fericit în cazul de faŃă.
Ceea ce se poate remarca însă, este o subordonare dibace a uneltelor şi tehnicilor literare interesului
principal al autorului de transmitere a mesajului politic. În toate cele nouă povestiri se poate cu
uşurinŃă întrezări, sub patina literară atât de specifică spaŃiului sud-american marcată de operele
devenite clasice ale lui Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez şi Ernesto Sabato, glasul
militantului politic fervent, convins că adevărurile trebuie „strigate” chair şi din întunericul celor
mai adânci temniŃi. Fiecare dintre povestirile lui Carlos Parker ascunde un mesaj politic clar, chiar
dacă nu de puŃine ori aceasta este „învelit” în metafore mai mult sau mai puŃin originale. Prima
dintre povestirile volumului Tranşarea animalului, ne duce inevitabil cu gândul la simbolistica
celebrei Ferme a animalelor al lui George Orwell.
Povestirile lui Carlos Parker aduc în prim plan teme politice care au frământat omenirea de-a
lungul secolelor, dar care rămân şi azi de o actualitate dureroasă. Libertatea, echitatea, abuzul,
corupŃia sunt problemele care domină naraŃiunea autorului, iar vocea puternică a acestui
revoluŃionar convertit doar conjunctural în om politic „clasic” şi literat vine să ne trezească (măcar
pentru un moment) din amorŃeala şi autosuficienŃa care ne-a cuprins în mod nefiresc şi maladiv în
ultimele decenii.
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IV. FOTOTECA REVISTEI „STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ/
THE PICTURE LIBRARY OF THE „STUDIES OF SCIENCE AND
CULTURE”

Universitatea din Viena, 11 martie 2010: ConferinŃa InternaŃională „TRENDS 2010”.
Prof.univ.dr. Georg Winckler – Rectorul UniversităŃii din Viena şi
Prof.univ.dr. Aurel Ardelean – Rectorul UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,
au pus bazele unei cooperări academice de cercetare ştiinŃifică
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Baia Mare, 12 martie 2010: Î.P.S. Justinian, Arhiepiscop al Maramureşului şi Sătmarului a devenit
doctor Honoris Causa al UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
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Bucureşti 17 martie 2010 Aula Academiei Române: premieră naŃională universitară.
Lansarea Şcolii Postdoctorale pentru Biodiversitate Zootehnică şi
Biotehnologii alimentare pe baza Ecoeconomiei şi Bioeconomiei necesare Ecosanogenezei –
transmisă prin videoconferinŃă de la Academia Română către Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad
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Arad, Casa Universitarilor şi StudenŃilor, 27 ianuarie 2010: acordarea Premiului Anual „Ioan
Slavici” al UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Domnului Conf.univ.dr. Ştefan Gencărău
de la Facultatea de Litere a UniversităŃii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Aula „Ştefan Cicio-Pop”, 3 martie 2010:
lansarea cărŃii Scrisori de acreditare de Carlos Parker Almonacid apărută la,
„Vasile Goldiş” University Press, Arad
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V. INSTRUCłIUNI PENTRUAUTORI / INSTRUCTIONS
FOR AUTHORS
Aspecte generale
Revista „Studii de ŞtiinŃă şi Cultură”, editată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad, apare trimestrial (în data de 25 a lunilor: martie, iunie, septembrie, decembrie). Revista
este evaluată de Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior, şi clasificată
în categoria B+, cod CNCSIS 664 este indexată în Baza de Date InternaŃională (BDI) CEEOL
(www. Ceeol.com) din Frankfurt Germania şi EBSCO Publishing (www. ebscohort.com) din Statele
Unite ale Americi conform contractelor încheiate.
Începând cu anul 2008, Revista „Studii de ŞtiinŃă şi Cultură”, publică numai articole de
cercetare ştiinŃifică de factură umanistă, în conformitate cu domeniul ştiinŃific Arts& Humanities
Citation Index (A&HCI) al Institutului pentru ŞtiinŃa Informării (ISI) din Philadelphia – SUA, unde
este monitorizată pentru a fi evaluată în vederea includerii în baza de date – domeniul ştiinŃific Arts
& Humanities Journal List.
Structura revistei cuprinde: ŞtiinŃe umaniste - multidisciplinaritate; Literatură; Limbă şi
lingvistică; Artă; Religie; EducaŃie şi cercetare educaŃională; Recenzii. Pentru aprofundarea
conŃinutului ştiinŃific, vom realiza trimestrial, numere tematice.
Calitatea de autor
Calitatea de autor trebuie să se bazeze pe o contribuŃie substanŃială la:
a) ConcepŃia şi proiectarea articolului, sau achiziŃia, analiza şi interpretarea datelor;
b) SchiŃarea articolului şi revizia critică a acestuia pentru realizarea unui conŃinut intelectual
important;
c) Aprobarea finală a versiunii care urmează să fie publicată.
Toate condiŃiile (a), (b) şi (c) trebuie îndeplinite de fiecare autor. Participarea doar în scopul
obŃinerii de fonduri sau pentru colectarea de date nu justifică calitatea de autor. De asemenea,
fiecare autor trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru articol în mod public.
Prezentarea manuscrisului
Prin apariŃia unei lucrări în revistă, dreptul de autor se trece asupra revistei şi ca atare
lucrarea nu mai poate fi trimisă spre publicare, integral sau parŃial, unei alte reviste, decât cu acordul
Colegiului de redacŃie. De asemenea, revista nu publică lucrări apărute în alte reviste din Ńară sau
străinătate.
Textul articolului va fi redactat în limba română sau engleză, cu un rezumat în limba engleză
(de zece rânduri) ca document WORD 97, WINDOWS 98 sau variante ulterioare, cu o dimensiune
de maximum 12 pagini, inclusiv desenele, tabelele şi bibliografia cu Font Times New Roman, la un
rând. De asemenea, titlul lucrării şi cuvintele-cheie, vor fi redactate în limba română şi în limba
engleză.
Manuscrisul va cuprinde:
- titlul, cu dimensiunea 18, aldine, centrat;
- prenumele şi numele complet al autorilor, locul (locurile) de muncă (cu denumirea
completă nu prescurtat), adresa (adresele) locului (locurilor) de muncă şi e-mailul persoanei de
contact, cu dimensiunea literei 12, aldin, centrat;
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- rezumatul în limba engleză, maximum 10 rânduri, dimensiunea literei 12, italic, justify; în
cazul când textul este scris integral în limba engleză, rezumatul va fi redactat în limba engleză şi
română;
- cuvinte cheie, maximum 5, dimensiunea literei 12, italic, centrat;
- textul articolului cu dimensiunea literei de 12;
- bibliografia, obligatorie pentru orice articol, se scrie conform regulilor impuse de
Standardul internaŃional ISO 7144/1986 intitulat „ Documentation-presentation of theses and similar
documents”, în ordinea citării, notat în text prin paranteze drepte […] Pentru articolele citate din
reviste de specialitate se prezintă numele şi iniŃiala prenumelui tuturor autorilor cu majuscule,
revista / volumul, numărul de ordine al periodicului, anul apariŃiei şi pagina precedată de litera p.;
citarea cărŃilor se face similar la numele autorilor urmând titlul cărŃii, ediŃia, editura, localitatea, anul
apariŃiei, numărul paginii precedat de litera p. ş.a.m.d.
- pentru referinŃele documentelor de pe internet se citează autorii, instituŃia, denumirea
(titlul) documentului, adresa URL, data consultării.
Tabelele şi diagramele, figurile sau alte desene vor fi inserate în text la locul potrivit,
numerotate, şi vor avea o rezoluŃie cât mai bună pentru a nu impieta asupra calităŃii materialului.
Structura articolului ce prezintă rezultate ale unor cercetări experimentale va urmări
standardele internaŃionale, conform acronimului IMRAD (introducere, metode şi materiale, rezultate
şi discuŃii), la care se adaugă concluziile.
Articolele de orice altă natură vor fi alcătuite din introducere, corpul lucrării şi concluzii,
corpul lucrării putând fi organizat după dorinŃa autorului (lor).
Notele reprezintă o parte a bibliografiei şi vor fi introduse în cadrul acesteia la sfârşitul
lucrării, în ordinea citării, după bibliografia generală.
Manuscrisele se trimit, pe cale electronică la adresa vasileman7@yahoo.com, sau pe suport
electronic şi listat, la sediul redacŃiei: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, Bd. RevoluŃiei,
nr.94-96 - revista „Studii de ŞtiinŃă şi Cultură”.
Articolele ştiinŃifice sunt supuse procesului de recenzare PEER REVIEW "in orb".
Numărul de recenzori pentru evaluarea unui articol este de 2, iar timpul de recenzare este de
30 de zile. Autorii primesc de la recenzori unul din următoarele răspunsuri:
•
articol acceptat;
•
articol acceptat cu modificări;
•
articol respins.
ReferenŃii ştiinŃifici vor urmări, la fiecare articol, in propunerea pentru publicare: actualitatea
temei; aprofundarea ideilor ştiinŃifice; credibilitatea autorului si ce aduce nou in domeniu.
Autorii sunt rugaŃi ca odată cu articolul sa ne transmită si CV, o lista cu principalele
publicaŃii si o fotografie tip portret.
Alte informaŃii: telefon
- 0040/0257/280335
- 0040/0257/280448
- mobil: 0724- 039978
- E-mail: vasileman7@yahoo.com
Persoană de contact: prof. VASILE MAN

NOTĂ
Revista trimestrială „Studii de ŞtiinŃă şi Cultură”, Nr 2 (21), iunie 2010, are ca temă: Limbă şi
cultură în civilizaŃia globalizării. ConferinŃă InternaŃională susŃinută în cadrul Zilelor Academice
Arădene din 14-16 mai 2010.
Termen pentru predarea lucrărilor: 1 mai 2010.
185

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ

ANUL VI, NR. 1 (20), MARTIE 2010

GENERAL CONSIDERATIONS
The review „Studies of Science and Culture” published by the Western University “Vasile
Goldis” of Arad – Romania is issued quarterly (on every 25 of March, June September and
December).
The “Studies of Science and Culture” review is evaluated by the National Council of
Scientific Research in Higher Education of Romania, category B+. The review is indexed into the
International Data Base CEEOL (www. Ceeol.com) from Francfurt Germany and EBSCO
Publishing (www. ebscohort.com) from the United States according to the agreements closed.
Starting with 2008, The review „Studies of Science and Culture”publishes only scientific
research articles in the field of humanities, acording to the scientific research field Arts &
Humanities Citation Index (A&HCI) of the Institute for Science Information (ISI) from
Philadelphia- USA, where it is evaluated in order to be included into the data base – scientific field
Arts & Humanities Journal List.
The structure of the review comprises: Humanist Sciences- multidisciplnarity; Literature;
Language and Linguistics; Arts; Religion; Education and Educational Research; Reviews.In order to
realise a thorough study of the scientific contents we are also publishing quartery thematic issues.
Authorship
The authorship must be based on substantial contribution to:
a) Structuring and writing the article, or acquisition, analysis and interpretation of data;
b) Article drafting and critical revision to achieve a highly intellectual content;
c) Final approval of the version to be published.
All conditions in (a), (b), and (c) must be fulfilled by each author. To participate only for the
purpose of obtaining funds or data collection does not justify the authorship. Also each author is
required to assume public responsibility for the article.
Manuscript on Presentation
Copyright of the article belongs to the review and cannot be sent partially to be published by
other reviews without the approval of the editorial staff. The review does not publish articles issued
by other national or international reviews.
The text of the article will be written in Romanian or English with a summary of ten lines in
English as Word 97, Windous 98 document or further alternatives, maximum of twelve pages,
including drawings, tables and bibliography in Times New Roman Font, single spacing. The title of
the article and the key words will be written both in Romanian and English.
The manuscript will consist of:
- title, Font 18 Aldine, centered;
- first name and surname of the authors, place(s)of work in full name, (do not abbreviate the
address), address (es), and the e-mail of the contact person, Font 16, Aldine, centered.
- summary in English maximum ten lines, Font 14 Italic justified; in the case that the text is
written entirely in English the summary will be written in both English and Romanian
- key words, maximum 5, Font 14, italic, centered;
- the text of the article font 12;
- bibliography, is compulsory for each article and is written according to the rules set-up by
International Standard ISO 7144/1986 entitled “Documentation-presentation of theses and similar
documents”, in order of quoting, marked in the text by brackets[…] For the articles quoted from
specialized reviews are necessary the followings: the surname and initial of first name of the authors
are written with capital letters, review/volume, number of issue, publishing year and page preceded
by the letter “p”; the quoting of books is done in the same way, the name of authors being followed
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by the title of the book, publishing house, place and year of issue, number of page preceded by the
letter “p” etc.
- for references regarding Internet documents it is required to write the name of authors,
institution, title of the document, URL address and day of access.
Tables and diagrams, figures and other drawings will be inserted in the text at the right place,
also numbered and will have a better resolutionin order not to diminish the quality of the material.
The structure of the article that presents results of some experimental researches will follow
international standards according to IMRAD acronym (introduction, methods and materials results
and discussions), and it ends with conclusions. Articles of any other nature will consist of
introduction body of the paper and conclusions, the body of the paper being organized according to
the author’s wishes. The notes represent a part of the bibliography and will be introduced within it at
the end of the article in the order of quoting citation after the general bibliography. The articles will
be sent by e-mail to vasileman7@yahoo.com, or on electronic suport and printed at the editorial staff
office: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, Bd. RevoluŃiei, nr.94-96 - revista „Studii de
ŞtiinŃă şi Cultură”.
This Journal can be cited by the name of: Studii Şt. Cult.
The scientific articles are submitted to reviewing process PEER REVIEW "in orb".
The number of reviewers for article evaluation is two and the reviewing time is thirty days.
The authors receive from the reviewers one of the following answers:
• Article accepted;
• Article accepted with atterations changes;
• Article rejected.
The Scientific Reviewers will check, for each article, in their recommendation for
publishing: the theme present interest; development of scientific ideas; author’s credibility and
originality.
The deadline for the submission of the articles for number 2(13), June 2008 is May 5
2008.The authors are asked to send a C.V, a list of publications and a small size photo.
Further information: telephone
- 0040/0257/280335
- 0040/0257/280448
- mobile: 0724- 039978
- E-mail: vasileman7@yahoo.com
Contact person: VASILE MAN, teacher

NOTE
The “Studies of Science and Culture” quarterly review, No. 2 (21), June 2010, has the main theme
of Language and Culture in the Globalization Civilization. International Conference conducted
as part of the Arad Academic Days of May 14-16, 2010 (www.uvvg.ro/acad/2010).
Deadline form submitting papers: May 1, 2010.
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